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Bevezetés 

 

Napjainkban a magyar társadalom egészségügyhöz való hozzáállása nagyon 

megosztottnak mondható. Bár az orvostudomány rengeteget fejlődött az elmúlt évszázadban, 

ez a fejlődés a különböző tudományterületeken eltérő módon történt. Elég végig gondolni azt, 

hogy a múlt század elején hány gyermeknek kellet meghalnia olyan fertőző betegségek és 

azok szövődményei miatt, amit a mai orvostudomány mellett megengedhetetlennek tartunk. A 

cardiovascuáris megbetegedések világszerte vezetik a halálozási statisztikát, azonban a 

mortalitási ráta szignifikáns csökkenést ért el a hosszú évek alatt. Hiszem azt, hogy ehhez 

nagyban hozzájárult a gyógynövények hatóanyagainak széleskörű analitikája és azok 

farmakológiai vizsgálata. Az elbizonytalanodott betegek és a szintetikus hatóanyagoktól való 

félelem megnövelte az öngyógyszerelés statisztikai mértékét és a „természetes hatóanyagok” 

felhasználását. 

A vegetatív idegrendszer megismerése és feltérképezése nagyban hozzá járult a konzervatív 

gyógyszertan tudásanyagának bővítéséhez, és ehhez nagyszámú gyógynövényből nyertek a 

kutatók hatóanyagot. A jegyzet megírása során törekedtem arra, hogy a hallgatók tisztán 

lássák azt, hogy a farmakológia tudományág fejlődése nagyon sokat köszönhetett a 

gyógynövényeknek, ill. a különböző drogoknak. A drog szó jelentésénél a jegyzet is a már 

megtanult farmakognóziai nomenklatúrát követi; azaz egy olyan gyógynövényből származó 

produktum, amelyből előállított hatóanyagot gyógyászati célra használnak.  

Ez a tankönyv semmiképpen sem helyettesítheti a gyógynövény és drogismeret tantárgy 

kötelező és ajánlott jegyzeteit, inkább az azokban foglalt ismeretek továbbviteléhez ajánlom.  

A szerkesztésből kitűnik, hogy a növények nem abc sorrendben, nem hatóanyag sorrendben, 

nem kémiai alkotók szerkezete szerint kerültek feldolgozásra, hanem betegségcsoportok 

szerint. Erre azért volt szükség, mert a graduális hallgatók és rezidensek visszajelzései alapján 

a curriculumukban hiányterület a fitofarmakológia és fitoterápia betegségcsoportok szerinti 

osztályozása és elemzése. A tankönyv megírásakor sokat gondolkodtam azon, hogy a 

tankönyv milyen mélységben legyen ismétlés és milyen mértékben újdonság. Nagyon 

fontosnak tartottam, hogy az anatómiai, élettani, biokémiai, patológiai, patofiziológiai, 

farmakológiai alapok újra megbeszélésre kerüljenek. Nemcsak azon gondolat miatt, hogy „az 

ismétlés a tudás atyja”, hanem amiatt is, hogy több felsőoktatási rendszer tematikájában 

átfedéseket hoznak létre annak érdekében, hogy az elengedhetetlenül fontos információkkal a 

hallgató minél többször találkozzon, így a tudása biztosabbá és megalapozottabbá válik. Az 

alapok áttekintése után ismertettem azokat a gyógynövényeket, amelyek az adott 
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betegségcsoportban hatékonynak bizonyultak. Ekkor merült fel bennem a másik nagy kérdés, 

hogy mely gyógynövényeket ismertessem a jegyzetben. Végül arra az elhatározásra jutottam, 

hogy azokat a növényeket tárgyalom, amelyek farmakológiai hatásai tudományosan is 

megalapozottak és alátámasztottak. Ehhez javarészt PubMed-en megtalálható neves és 

elismert impaktos folyóiratokat használtam fel, ahol konkrét hatásmechanizmusokkal és 

szignál-transzdukciós útvonallakkal támasztják alá az egyes drogok hatásmechanizmusait. 

Néha, bár szomorúsággal töltött el, azonban ki kellett hagynom olyan gyógynövények 

ismertetését, amire nem találtam tudományos bizonyítékot, mert csupán a népi gyógyászat 

említésére hagyatkozik. Azonban félreértés olyan tekintetbe ne essék, hogy a népi 

gyógyászatnak és megfigyelésnek nagyon sokat köszönhet a tudomány, hiszen sok növény 

köszönheti terápiás létjogosultságát az empírián alapuló információknak, amelyek tárgyalásra 

vagy említésre is kerültek.  

További kérdés, hogy egy ilyen típusú jegyzet megírásakor mennyire bonyolódhatunk bele a 

tudományos munka világába és annak alapjaiba. Ebben a kérdésben már nem mertem 

magamban dönteni, azonban a szimpóziumokon és workshopokon folytatott eszmecserékből 

egyértelműen kitűnt, hogy főleg azon kutatási részt lehet hitelesen és részletesebben 

ismertetni, amelyel a tanszéki kutatócsoport foglalkozik. Ezek a tudományterületi témák talán 

túlságosan is részletesen lettek prezentálva, bár Szentágothai professzor sorait elővéve, ha 

sokat tanulunk abból legalább büntetlenül felejthetünk.  

A gyógynövények előfordulása, komponenseinek, farmakológiai hátterének ismertetése 

mellett fontosnak tartottam, hogy a gyógynövény kivonata vagy annak komponense milyen 

gyógyszerben vagy gyógyhatású termékben fordul elő. Ezzel a jegyzet elérheti azt a célját is, 

hogy az expediálásban résztvevő gyógyszerészhallgató az évek során megtanult alapokat 

végre rendszerezheti. A gyógyszerek és gyógyhatású termékek, teák, stb. képek formájában is 

feltöltésre kerültek, hiszen a vizuális látvány szintén a bevésődés egyik alappillére.  

A jegyzetet ajánlom az 5. éves hallgatóságnak, rezidenseknek, expediáló 

szakgyógyszerészeknek és mindazoknak, akik szeretik a gyógynövényeket és a farmakológiát. 
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AJÁNLÁS 

 

Dr. Juhász Béla „Szemelvények a fitofarmakológia és fitoterápia tárgyköréből” című 

egyetemi jegyzethez 

 

Az elmúlt évszázadban az orvostudomány, a farmakológia és ezekhez kapcsolódva a 

gyógyszerkutatás óriási fejlődésen ment keresztül, melynek révén az emberiség élethossza és 

életminősége nagymértékben javult, valamint nagyon sok olyan betegség vált gyógyíthatóvá, 

amely korábban potenciálisan halálos volt. Habár napjainkban a gyógyszerek hatóanyagainak 

túlnyomó többsége szintetikus vegyület, nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy sok esetben a 

természet szolgáltatta az alapvegyületeket illetve, hogy még napjainkban is nagyszámú 

kutatás célja a „természet patikájának” megismerése és kiaknázása. Továbbá fontos 

megemlítenünk azt is, hogy manapság a természetes gyógymódok, ezen belül a 

gyógynövények és belőlük készült különböző készítmények alkalmazása ismét 

reneszánszukat élik. 

Mivel a Debreceni Egyetem gyógyszerészképzésének tematikájában eddig ilyen jellegű 

képzés nem szerepelt, a szerző célja volt, hogy egy jegyzetbe gyűjtse azon gyógynövényeket 

és drogokat, amelyek farmakológiai hatása kísérletes módon bizonyított és a tudományos 

eredmények nemzetközi, impakt faktorral rendelkező folyóiratokban kerültek publikálásra. 

Külön kiemelendő és dicséretes, hogy a jegyzet megírása során közel 1000 publikáció került 

feldolgozásra. 

Ahogyan a szerző is megjegyzi, e munka semmiképpen sem helyettesítheti a 

gyógyszerészképzésben eleddig is használt gyógynövény- és drogismereti jegyzeteket, hiszen 

mind céljaiban, mind pedig felépítésében eltér azoktól, habár természetesen tartalmazza az 

egyes növények morfológiájára, nomenklatúrájára, előfordulására és hatóanyagainak kémiai 

szerkezetére vonatkozó ismereteket is, de ezen részeket kevésbé részletesen tárgyalja. 

E jegyzet hatástani csoportonként rendszerezi az egyes gyógynövényeket és drogokat, 

különös hangsúlyt fektetve a farmakodinámiás mechanizmusokra, konkrétan társítva a drogot 

az adott betegséghez. Az egyes hatástani csoportok esetében a fent említetteken túl a szerző 

részletesen foglakozik a tárgyalt szervek, szervrendszerek anatómiai, fiziológiai és 

patofiziológiai vonatkozásaival is, amelyek megértését számos magyarázó ábra is segíti. Ettől 

a jegyzet egyfajta ismétlési lehetőség is egyben a hallgatóság számára, hogy felfrissíthessék és 

újra rendszerezhessék az eddigi tanulmányaik során megszerzett ismereteiket. 
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Mindezeken túlmenően találunk néhány orvos-és gyógyszerészettörténeti kitekintést is, 

amelyek érdekességüknél fogva még olvasmányosabbá teszik e munkát. 

A jegyzet fontos és hasznos részét képezi az egyes fejezetek végén található expediálási 

ismeretek című rész, amelyben konkrét elkészítési előiratokat, illetve a gyógyszertári 

forgalomban levő készítményeket találunk, számos színes képpel kiegészítve. 

Szakmai felelősségem tudatában melegen ajánlom ezt a modern szemléletű jegyzetet 

az V. éves és a posztgraduális képzésben részt vevő hallgatóknak, de az expediáló 

gyógyszerészek is nagy haszonnal forgathatják e művet mindennapi munkájuk során. 

 

Debrecen, 2011. október 31. 

 

Dr. Dér Péter 
         lektor 
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I. KÖZPONTI IDEGRENDSZERRE HATÓ GYÓGYNÖVÉNYEK 

a, agyértágítók, nootropikumok, memóriajavítók: 

Vincae minoris herba, kis meténg télizöld virágos hajtás 
Vinca minor L. (Apocynaceae) 
 
Szinonima: örökzöld meténg, télizöld meténg, kis télizöld, Lesser 
periwinkle, Dwarf periwinkle. 
 
Előfordulás, jellemzői:  

Közép-, Nyugat- és Dél-Európában elterjedt, hazánkban is előforduló örökzöld, félszáraz-üde 

gyertyános-tölgyesekben, ligetekben gyakori. A párás védett fekvést kedveli. Hajtásai 

indaszerűen kúsznak, legyökereznek. Levelei eliptikusak, kopaszak, bőrneműek, ép szélűek, 

fényesek, keresztben átellenes állásúak. Virága kékesibolya színű, öt (ritkán négy) 

pártacimpával; a cimpák ferdén csapottak. Virágzása április-május hónapban. Termése kettős 

tüsző. 

 

Komponensek, hatóanyagok:  

Kb. 40 féle alkaloidot tartalmaz. Fő alkaloidja a vinkamin. Tartalmaz még: eburnamint, 

akuammillint, vinkorint, N-metilaszpidospermint, vinkarubint, loganinsavat, benzoesav-

származékokat, fahéjsavat.  

 

Gyógyászati felhasználás: 

A Cavinton vinpocetin hatóanyagát állítják elő félszintézissel. 

Neurológiában: különböző agyi keringészavarokban, post-stroke állapot, cerebrobasilaris 

keringési rendellenesség, vasculáris dementia, agyi arteriosclerosis. Agyi keringészavarok 

pszihés vagy neurológiai tüneteinek csökkentésére. 

Szemészetben: retina, chorioidea krónikus vasculáris betegségei. 

Fülészet: percepciós típusú halláscsökkenés, Meniere-betegség, tinnitus. 

Kardiológia: hypertónia 

Bőrgyógyászat: ekcéma 

Infektológia: tonsilitis, pharingitis 

 

Farmakodinámia: 
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Komlex hatása van az agyi metabolikus folyamatokra illetve a vér rheológiai tulajdonságaira, 

ezért szelektíven fokozza az agyi véráramlást. A fokozott trombocyta-aggregációt gátolja. 

Fokozza a vörösvértestek (vvt) deformabilitását, javítva a mikrocirkulációt. Növeli a 

neuronok hypoxia toleranciáját. Növeli az agyszövet oxigén és glükóz felvevő képességét. A 

glükóz lebomlását az energetikailag kedvezőbb aerob irányba tolja el, valamint növeli a 

glükóz vér-agy gáton történő transzportját. A Ca2+ -kalmodulin függő cGMP-PDE gátló 

hatása van, ezáltal növeli a cGMP ill. a cAMP szintet. A cAMP szint emelkedés a kortexben 

emeli a foszfolipid- és protein szintézist, emeli a G6P-dehidrogenáz, glutamát dehidrogenáz, 

citokróm-C-reduktáz szinteket. Emeli a SOD és a glutation-peroxidáz szintet, amellyel, mint 

erős antioxidáns és gyökfogó molekula járul hozzá az idegszövet védelméhez. 

 

Toxikológia: 

Túladagolásról nem számoltak be. 

 

Expediálási ismeretek:  

A gyógyszertári expediálás során a Cavinton 5 mg, és Cavinton forte tabletta adható, amely 

nem OTC (receptköteles). 

 

 

 

Főzetek, forrázatok készítése: 

1 kávéskanál finoman aprított, szárított drogot 250 ml forró vízzel leöntünk, 10-15 percig 

lefedve állni hagyjuk, leszűrjük. Naponta 2-3 alkalommal. 

 

Ginkgo folium, páfrányfenyő levél, Ginkgo biloba L. (Ginkgoaceae) 
 

Szinonima: ginkgo, ginkó, ginkgo biloba, maidenhair tree. 

 

Előfordulás, jellemzői:  

Kínában őshonos, de Magyarországon is gyakran ültetett lomhullató, 

kétlaki növény. Nagyon ősi növényfaj, a modern gingko, amely már korai földtörténeti 

korszakban megjelent és közeli rokonai, melyeknek a levele már hasonlított a mostani 

páfrányfenyőéhez mintegy 270 millió évvel ezelőtt a földtörténeti őskorban fejlődtek ki. Az 
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egyik leghosszabb életű fa. Ezer évnél idősebb példányok is ismeretesek. Kínában már 

időszámítás előtt alkalmazták különböző vaszkuláris és pulmonológiai megbetegedések 

kezelésére. Érdekesség, hogy Goethe is megemlíti egy versében. 

 

Komponensek, hatóanyagok:  

0,5%-1% flavonoidot (kempferol-, kvercetin-, és azok glikozidjai, izoramnetin-, miricetin-, 

asztragalin, 0,3% terpénlaktont, triterpéneket, szerves savakat tartalmaz. 

 

Gyógyászati felhasználás: 

Javítja az iszkémia/reperfúzió indukálta szövetkárosodásokat. Állatkísérletben arteria carotis 

communis (a.c.c.) lekötés esetén cerebralis iszkémiában protektív hatásúnak bizonyult. 

Antioxidáns, gyökfogó tulajdonságokkal rendelkezik. Trombocita-aggregáció gátló hatása is 

van. 

Pulmonológia: asthma 

Kardiológia: hypertensio, iszkémia/reperfuzio indukálta károsodások mérséklése, diabeteses 

szív funkciójának javítása 

Fülészet: tinnitus és egyéb hallászavarok 

Neurológia: TIA események után, post-stroke állapotok, Alzheimer-betegség, memória 

funkciók javítása, cerebralis oedema, perifériás arteriális keringési zavarok 

Szemészet: látóképesség zavarai, a retina mechanikai sérüléseinek javítására, a. et v. retinae 

centralis iszkémia/reperfuzio indukálta károsodásainak mérséklése 

Egyéb: daganat gátló, öregedést gátló hatás 

 

Farmakodinámia: 

Csökkenti a VEGF protein expresszióját. Megjegyzendő, hogy a VEGF protein expressziója 

egyes iszkémia indukálta modellben növekedett ginkgo biloba kivonat hatására, tehát az 

irodalom szerint ezen protein vonatkozásában kontraverzális. Apoptózis csökkentő hatása a 

PI3K/Akt szignáltranszdukciós útvonalon keresztül valósul meg, amelyet SH-SY5Y 

sejttípusban igazoltak. Az apoptózist a caspase-3 protein expressziójának csökkentésével is 

befolyásolja.  

Ovalbumin indukálta asthma modellben, BALB/C egereken 100/mg/kg ill. 150 mg/kg ginkgo 

kivonat csökkentette a kehelysejtek, és a hízósejtek számát, valamint az epitélium 

vastagságát. Trombocita aktiváló faktor, endotelin-1, malonaldehid, NO szinteket is 

szignifikánsan csökkenti.  
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Mellékhatások: 

Gyomorpanaszok, hányás, hasmenés, szédülés, fejfájás. Kisebb vérzések, kiütés, viszketés, 

duzzanat (különösen az arcon, nyelven, torokban), légzési nehézségek. Gyengeség, 

arrhythmiák, izomgyengeség, paralysis, nyugtalanság, görcsroham, elkent beszéd, egyik 

testfél meggyengülése, látási problémák. Súlyos allergiás reakciók ritkán fordulnak elő. 

 

Figyelmeztetés: 

Vérzékenység, fokozott görcskészség, diabetes, alkoholizmus, májbetegség. Nem javasolt 

„szedni” terhesség során. Mivel nem ismeretes, hogy milyen mértékben választódik ki az 

anyatejbe, így nem tanácsos alkalmazni szoptatás alatt. Műtét előtt legalább 2 héttel abba kell 

hagyni a használatát, mivel a vérzési idő növekedését okozza. 

 

Túladagolás: 

Túladagolás esetén nehézlégzés, görcsroham, eszméletvesztés fordulhat elő. 

 

Interakció: 

A vérzési idő, ill. az INR szint növekedése következhet be trombicita aggregáció gátlók 

(acetil-szalicilsav, clopidogrel, ticlopidin), orális antikoagulánsok (warfarin, syncumar), 

antikoagulánsok (heparin-származékok), NSAID-ok alkalmazásakor (ibuprofen, naproxen, 

piroxicam), egyes gyógynövények (danshen tea, fokhagyma, gyömbér). Antiepileptikumok 

alkalmazásakor (carbamazepine, gabapentin, phenytoin) szedése nem ajánlatos, hiszen a 

ginkgo kivonat növeli a görcskészséget és ezen tulajdonsága miatt ellentétesen dolgozik a 

konzervatív gyógyszeres terápiával. A görcskészség növekedhet isoniazid (INH), 

phenothiazines (thioridazine), theophylline, ill. tricyclusos antidepresszánsok (amitriptyline) 

egyidejű alkalmazásakor. 

 

Expediálási ismeretek:   

A gyógyszertári expediálás során  a Bilobil, ginkgo 60 mg SR, GinkoPrim Max, Ginkgo 

Arkocaps, Ginkgo XC, Ginkovital, Bio-Biloba fordulnak elő. 
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Rosmarini folium, rozmaring levél, Rosmarinus officinalis L. 

(Laminaceae) 
 

Szinonima: rosemary, rozmarin, rozmaring, antosfű  

 

Előfordulás, jellemzői:  

A Földközi-tenger vidékén honos, Dél-Európában már az ókorban is ismert és kedvelt fűszer 

és gyógynövény volt. Hazánkban cserepekben nevelt félcserje. A honfoglaló magyarok a 

Pannóniában élt népektől vették át. Levele 2-3 cm hosszú, 3-4 mm széles, bőrnemű, 

hátrahajló szélű, fonákán fehéresen szőrős, kámforhoz hasonló illatú.  

 

Komponensek, hatóanyagok:  

1%-2,5% illóolajat tartalmaz, mint pl.: cineol, α-pinén, kámfor, kamfén, borneol. Tartalmaz 

még di-,triterpéneket, flavonoidokat, fahéjsavszármazékokat. 

 

Gyógyászati felhasználás: 

Neurológia: Ideggyengeségben, kimerültségben, memóriajavítóként, fejfájás, migrén típusú 

fejfájás 

Gastroenterológia: cholagog, meteorismus, GI emésztési panaszok 

Kardiológia: hypotonia 

Bőrgyógyászat: fertőtlenítő hatású, gyulladásgátló hatás 

Rheumatológia: Rheumás fájdalmak kezelésére, izomfájdalmak 

Egyéb: molylepke lárva ölő hatás 

 

Farmakodinámia: 
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100 gramm szárított levélből kivont hatóanyag antioxidáns hatásának vizsgálata DPPH (1,1-

diphenyl-2-picrylhydrazyl), FRAP (ferric reducing ability) és β-carotene technikával. 

Szabadgyök fogó kapacitás mérése DPPH assay segítségével történt. A kivonat antibakteriális 

hatásának vizsgálata a MIC és MBC méréssel történt. Escherichia coli (+++) (MBC= 5 ul/ml) 

ATCC10536, Pseudomonas aeruginosa (-) ATCC 9027, Klebsiella pneumoniae (MBC= 5 

ul/ml) (a magas borneol tartalmú olajok hatékonyabbak) ATCC 10031, Staphylococcus 

aureus (++) (azok az olajok a hatékonyak amelyek α-pinénben gazdagabbak (ATCC 6538, 

Bacillus subtilis (+/++) ATCC 6633, Bacillus cereus (+/++) ATCC 11778, Staphylococcus 

epidermis (-/+) ATCC 12228 és Streptococcus feacalis (-/+) ATCC 10541. +++ nagyon 

érzékeny, ++ közepesen érzékeny, + kismértékben érzékeny, - rezisztens, -/+ relatívan 

rezisztens. Az antibakteriális hatás az a-pinén és a kámfor szinergista hatásának köszönhető.  

A multidrog rezisztencia kialakulásában szerepet játszó effluxot előidéző P-glycoprotein 

transporter gátlásán keresztül javítja a konzervatív citosztatikumok hatását a daganatsejteken, 

azáltal, hogy növeli a p-glycoprotein ATPase aktivitását, ezért additív használatuk 

hozzájárulhat a daganatellenes terápia sikeréhez. A rozmaringsav komponens csökkenti a 

TPA (12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate)-indukálta COX-2 expressziót HT-29 

sejttípusban (vastagbéldaganat). Megjegyzendő, hogy a COX-2 gátlásnak daganat-ellenes 

hatása van, ezért is jelenik meg néhány közleményben a NSAID-ok jótékony 

mellékhatásaként, hogy csökkentik a végbél és a melldaganatok számát. 

 

Expediálási ismeretek:   

A gyógyszertári expediálás során külsőleges készítmények közül a Rozmaring illóolaj 

(Aromax, Naturland), Rozmaring balzsam (Herbária), Inno-Rheuma, Inno Rheuma Forte, 

Biomed rozmaring krém, Aetheroleum Rosmarini, belsőlegesként a Gutta Cholagoga (FoNo 

VII.) jöhet szóba. 
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b, szedatívumok-hipnotikumok, anxiolitikumok  

Valeriana radix, macskagyökér, Valeriana officinalis L. 

(Valerianaceae) 

Szinonima: macskagyökér, valeriána 

 

Előfordulás, jellemzői:  

Az orvosi macskagyökér (Valeriana officinalis L.) nyirkos talajt kedvelő, akár 60-150 cm 

magasra is növő, évelő, lágyszárú növény. Élőhelye Európa és Nyugat-Ázsia, 1500-2000 m 

tengerszint feletti magasságig. Május-júliusban virágzik, hímnős, rózsaszínű vagy fehér 

virágokat hoz bogas virágzatban. Magyar nevét onnan kapta, hogy barna gyöktörzsének erős, 

domináns illata izgató hatással van a macskákra, melyek a növényhez dörgölőzve "kábulatba" 

esnek, illetve szívesen elfogyasztják a gyökerét. Egyes macskák kifejezetten "macskagyökér-

függővé" válnak. 

 

Komponensek, hatóanyagok:  

0,5-2% valepotriát (didrovaltrátum, izovaltrátum, acevaltrátum), 0,2-0,9 % illóolajat (borneol, 

eukaliptol, kamfén, kámfor, mircén, valeranon, valerénsav, hidroxivalerénsav, 0,01-0,04% 

alkaloidokat tartalmaz.  

 

Gyógyászati felhasználás: 

Neurológia: Ideggyengeségben, kimerültségben, mint központi idegrendszeri sedatívum. 

Nagyobb dózisban hipnotikum. Anxiolitikus és simaizom relaxáns hatása is van. Régebben 

epileptikus görcsök kivédésére használták, azonban ma már a modern készítmények 

alkalmazása miatt használata háttérbe szorult és elavultnak számít. 

Nőgyógyászat: dysmenorrhoea 

 

Farmakodinámia: 

A valerénsav kötődik a GABA-A receptorhoz, gátolja a GABA-reuptake-t és fokozza a 

GABA felszabadulást, növelve ezzel a GABA szintjét a szinaptikus résben. A fő hatás a 

valerénsav GABA lebomlását gátló hatásából adódik. A macskagyökér GABA tartalma pedig 

hozzájárulhat a sedatív hatásokhoz. A gamma-aminovajsav koncentráció növekedése a 
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központi idegrendszerben általános szedációt eredményez, ami nagyobb dózisban hozzájárul a 

hipnotikus hatáshoz. 

Humán vizsgálatok során hatékonynak találták enyhe és közepes alvászavarokban, a REM 

fázisra gyakorolt kedvezőtlen hatás és a kognitív funkciók másnapi szignifikáns károsodása 

nélkül. Az EEG-n szedatív hatás mutatható ki és szignifikánsan csökkenti az agy glükóz-

metabolizmusát.  

Centrális adenozinreceptor agonista hatást közvetítenek az A1 receptorokon, amely receptorok 

stimulációja fáradtságérzetet kelt. In vitro tanulmányban antioxidáns hatásúnak bizonyult 

quinolin sav; 3-nitropropion sav; nitroprusside-Na; vas-szulfát (FeSO4) és Fe 2+/EDTA 

indukálta lipid peroxidációt védő hatásával. Szintén in–vitro tanulmányban dózis függő 

módon csökkentette az uterus kontrakciót, ami alátámasztja azt a tényt, hogy a népi 

gyógyászatban dysmenorrhoea-ban alkalmazták.  

 

Expediálási ismeretek:   

A gyógyszertári expediálás során a Valeriána drazsé, Valeriana Relax, Valeriana Teva 100 

mg tabletta, Valeriana forte, Valerina drazsé komlóval, 

Benosen adható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lupuli flos, komlótoboz, Humulus lupulus L. Cannabaceae 

 

Szinonima: komló, humulus, hop, Strobuli Lupuli, szeleginy, sörkomló, 

sullyogó iszalag 

 

Előfordulás, jellemzői:  
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Hazája valaha Kelet-Európa volt, azonban a 8-9. század óta egész Közép-Európában elterjedt 

növény. Nedvesebb helyeken, ártéri és ligeterdőkben található meg. Néha áthatolhatatlan 

bozótot sző. A jobbra csavarodó száron horgas szőröket és keresztben átellenesen 

elhelyezkedő, hosszú nyelű, 3-5 karéjú, durva tapintású leveleket találunk. 10–20 m hosszú 

indáival bokrokra, fákra csavarodik. Tavasszal a friss hajtások a növényvilágban rendkívül 

gyorsnak számító 20–50 cm/hét sebességgel törnek elő a telet a talajban átvészelő, körülbelül 

1–3 cm vastag és több méter hosszú gyöktörzsből. Június-július hónapban virágzik.  

 

Komponensek, hatóanyagok:  

Humulon, lupulon, illóolaj (mircén, humulén, kariofillén, linalool), farnezén, flavonoidok, 

fahéjsav-származékok, kávésav, p-kumársav, vanillinsav, galluszsav. 

 

Gyógyászati felhasználás: 

Neurológia: Ideggyengeségben, túlzott ingerlékenység, ideges alvászavarok, kimerültségben, 

mint központi idegrendszeri sedatívum. Nagyobb dózisban hipnotikum.  

Infektológia: antibakteriális, antimikotikus hatás. 

Gastroenterológia: gyomorsav szekréció fokozás. 

Belgyógyászat: Koleszterin-szint csökkentő hatás. 

Egyéb: Élelmiszeripar pl.: sörfőzés. A tobozkából nyert komlóliszt a sörgyártásban fontos. 

 

Farmakodinámia: 

Glutamát-sav dekarboxiláz gátló hatású. Egerekben kimutatták, hogy a ketaminnal altatott 

állatok alvási idejét szignifikáns mértékben megnövelte. Belga kutatók kimutatták, hogy a 

komló hatóanyagai fibroblast sejtekben gyulladásgátló hatásúnak bizonyultak a TNF-alpha 

indukálta IL6 citokin aktivitás gátlásában, ill. gátolja a nuklear factor kappa-b (NF-kappaB), 

activator-protein-1 (AP-1), és cAMP-response element-binding protein (CREB) fehérjék 

expresszióját. A fent említett fehérjék fontos szerepet játszanak a gyulladás folyamat 

kiváltásában és annak súlyosbításában. A humán vizsgálatokban azonban sokkal 

hatékonyabbnak bizonyult a valeriánával való kombinációja, mely szerint az alvás idő 

megnövekedett és az insomnia epizódok visszatérése is lecsökkent.  

Az ösztrogén aktivitás vizsgálata metanolos komló-kivonatból igazolta a szignifikáns kötődési 

képességet az oestrogen receptorokhoz (ERα and ERβ), alkalikus foszfatáz aktivitás 

indukcióját Ishikawa sejtvonalon (humán endometrium adenocarcinóma epitheliális 

sejtvonal), up-regulációját a progesterone receptor mRNS-ének szintén Ishikawa sejtvonalon, 
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presenelin-2 (oestrogen-indukálta gén) S30 sejtvonalon (ERα-val transfectált mell daganat 

sejtvonal). Humán vizsgálatban a postmenopausas nőknek komlókivonatot adva a típikus 

postmenopausalis tünetek mérséklődéséről számoltak be pl.: forróságérzet, izzadás, 

palpitáció, álmatlanság, ingerlékenység, alátámasztva az oestrogen receptorok involválódását.  

In vitro tanulmányokban a komló xanthohumol komponense antiangiogenetikus hatásúnak 

bizonyult amelyet KS-IMM tumorban (Kaposi szarkóma) sejtvonalon igazoltak nude 

egerekben. A gátlás a kezelést követő 20. naptól követően igazolódott. Az angiogenesis-gátló 

hatást nőstény immun-deficiens egerekbe implantált humán mell daganat xenograft 

mérséklése is igazolta (100mg xanthohumol /ttkg/nap/egér) 2 héten keresztül. Azt feltétlenül 

meg kell említeni, hogy az angiogenezis gátló hatás nem okozott szívfunkcióromlást, amely 

ilyenkor, mint mellékhatás jelentkezik. Az anti-angiogenetikus ágensekről ugyanis köztudott, 

hogy az ér-újdonképződés gátlása a szívben lévő koronária-erekre is hatással van. Az 

antibakteriális hatást Micrococcus, Staphylococcus, Mycobacterium és Streptomycetes, az 

antifungális hatást pedig Candida albicans, Trichophyton, Fusarium, Mucor fajokon igazolták. 

Állatkísérletes modellben a kutatók kimutatták, hogy a komlókivonat a gyomornedv 

mennyiségét növeli hyperaciditás nélkül. Mivel a fent említett hatások atropinnal gátolhatók, 

így e hatásokat kolinerg vegetatív (paraszimpatikus) idegek közvetítik.  

 

Expediálási ismeretek: 

Valerina drazsé komlóval, Benosen, Szép álmokat komló kapszula, Relaxetin forte, Relaxetin, 

 

 

 

 

 

 

Hyperici herba, Orbáncfű virágos hajtás, Hypericum perforatum L. 

(Hypericaceae) 

 

Szinonima: csengőfű, csengőlinka, kozmadinor, lyukaslevelűfű, Szent Antal 

virága, Szent János füve, Jézus füve, a nyugalom növénye 

 

Előfordulás, jellemzői:  
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15-100 cm magas, egyenes vagy hengeres virágzó hajtást hozó évelő növény. Szára kétélű, 

felső részén dúsan elágazik. Áttetszően pontozott, ülő levelei 5-30 mm hosszúak, alakjuk a 

tojásdadtól a hosszúkásig változik, szélük ép, keresztben átellenesen állnak, szélükön fekete 

mirigyekkel. Lándzsás vagy tojásdad-lándzsás ill. kihegyezett csészelevelei legfeljebb 5 mm 

hosszúak, hosszabbak a magháznál, világos és sötét színű mirigyeket viselnek. A szirmok 10-

13 mm-esek, aranysárgák, szélükön feketén pontozottak. A porzók száma 50-60, három 

falkásak. Európában majdnem mindenhol megtalálható a sarkköri és a magashegyi területeket 

kivéve. Széleskörű előfordulását jó ökológiai tűrőképessége teszi lehetővé. Meleg, 

fénykedvelő, és szárazságtűrő növény. Az optimális betakarítási idő attól függ, hogy melyik 

hatóanyagot akarják kinyerni. 

 

Komponensek, hatóanyagok:  

2-5%-ban flavonoidokat pl.: hiperozid, kvercitin, rutin, izokvercitin, biflavonodok, 0,1-0,4% 

naftodiantronokat pl.: hipericin, pszeudohipericin, floroglucin származékok, nagyon kis 

mennyiségben xantonokat, 6-15% cserzőanyagot, 0,05-0,3% illóolajat pl.: α-pinén, eukaliptol, 

mircén, gurjunén-t tartalmaz. 

 

Gyógyászati felhasználás: 

Neurológia: Ideggyengeségben, túlzott ingerlékenység, depresszió, ideges alvászavarok, 

kimerültségben, idegi és lelki izgalmi állapotokban, mint központi idegrendszeri sedatívum. 

Infektológia: antibakteriális, antivirális hatás. 

Kardiológia: hypertónia, szívelégtelenség 

Gastroenterológia: gyomorfekély 

Belgyógyászat: vese-, epe betegségekre 

Bőrgyógyászat: furunkulus, nehezen gyógyuló sebek 

 

Farmakodinámia: 

A benne lévő flavonoidok az előző részekben ismertetett hatásokhoz hasonlóan GABA-erg 

hatások révén vált ki sedatív hatást. Az antidepresszív tulajdonságát a nor-adrenalin, 

szerotonin, dopamin re-uptake gátláson keresztül valósítja meg. Az orbáncfű kivonat gátolja a 

mono-aminooxidáz (MAO), és a catechol-o-metil transzferáz (COMT) enzimeket. Az 

útvonalat végigvezetve az L-triptofánból a triptofán-hidroxiláz hatására 5-hidroxitriptofán 

keletkezik, majd az aminosav-dekarboxiláz hatására 5-hidroxitriptamin (5HT, szerotonin), 

amelyet a MAO enzim alakít tovább 5-hidroxi-indolecetsavvá (5-HIIA). Lényeges kérdés az, 
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hogy bizonyított-e az orbáncfű hatásossága a depressziós betegek szorongásos tüneteinek a 

kezelésére. 

Említsünk meg egy klinikai vizsgálat a Medline, Embase és Biosis adatbázisokban végzett 

online-irodalomkutatásra épül, és 1990-97-ben végeztek. A kutatás célja az volt, hogy minden 

olyan vizsgálatot beazonosítsanak, amely az orbáncfű-monokészítményekkel a félelem 

vonatkozásában foglalkozik.  

Azokat a vizsgálatokat fogadták el, amelyek megfeleltek az alábbi feltételeknek: 

- orvosság: orbáncfüvet monokészítményként tartalmazó készítmények, 

- placebo vagy referencia összehasonlítása, 

- a Hamilton-depresszióskála alkalmazása, 

- az indikáció depresszió a szorongásos tünetek figyelembevételével. 

Mindezek alapján egy 17 kérdésből álló kérdőíven értékelték a vizsgálatokat, pontszámmal, 

százalékos eredménnyel és számszerű értékeléssel jelezve, hogy az adott vizsgálat mennyire 

felel meg a követelményeknek. Ezt követően analizálták az orbáncfű szorongásoldó hatását. 

Pszichometriai mérési módszerekkel (HAMD) meghatározták a depresszió súlyosságát és 

mellékparaméterként vizsgálták a szorongásos tüneteket, amelyben a kérdések 20%-a irányult 

a szorongásos tünetekre. A HAMD felhasználásával lehetőség nyílik alcsoportanalízisre is, 

így például kiszámítható a szorongás tünetének terápiás lefutása. A szorongás mérésére 

azonban más módszereket is használtak. 

Az ismertetett vizsgálatokban a betegeket 200-900 mg/nap orbáncfűkivonattal kezelték 4-8 

héten keresztül, a napi hypericin mennyiséget 0,75 és 2,7 mg között állították be. A klinikai 

kutatások eredményeinek vizsgálata alapján megállapítható, hogy az orbáncfű terápiás 

hatékonysága igazolható szorongásos tünetek kezelésére. 

 

Interakció: 

2011. augusztus 01.-től az esemény utáni tabletták egy csoportjának expediálása nem vényhez 

kötött. E tekintetben ezt azért fontos itt megemlíteni, mert az orbáncfű kivonatot tartalmazó 

készítmények csökkentik a hormontartalmú tabletták progesztogén szintjét. A levonorgesztrel 

egy progeszteron komponens, amely megakadályozza az ovulációt és a petesejt 

beágyazódását a méhbe. A levonorgesztrel vérszintjének csökkenése nem kívánatos 

terhességhez vezethez. 

Figyelmeztetés: 
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Az orbáncfű komponensei fényérzékenységet és allergiás bőrreakciót okozhatnak, ezért 

hívjuk fel a beteg figyelmét, hogy alkalmazásakor kerülje a közvetlen napfényt vagy 

használjon magas faktorszámú napozókrémet. 

 

Expediálási ismeretek: 
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II. Vegetatív idegrendszerre ható gyógynövények 

Szimpatomimetikumok 

Efedrin 
Ephedrae herba, csikófark virágos hajtás, Ephedra distachya L. Ephedraceae 
 

Szinonima: 

Bogyópikk, bogyópikkely, csikófark, csikófarkfű, csikófarkkóró, czindrót, homoki efedra, 

kazuár-bokor, pikkelybogyó, tengerfürt, somlatha 

 

Előfordulás, jellemzői: 

Hazánkban is előfordul, de Európában, Ázsiában, Kínában, Indiában, Pakisztán területén , É-

Amerikában több más Ephedra faj is megtalálható, melyeknek szintén a cserje földfeletti része 

szolgáltatja a drogot. Erősen elágazó, 10-50 cm magas törpecserje, ágai ízeltek, hengeresek, 

finoman csíkoltak. Levelei pikkelyszerűek, fehér hártyás szélűek, tövükön zöldes hüvelykét 

alkotnak. A porzós virágok barkaszerű csomókat képeznek, 4-24 virágból állnak. A termős 

virágok párosával állnak. A kínai taoisták Ma huang- nak hívták egy ottani fajtáját (ephedra 

sinica) és stimuláló hatásáért termesztették. Shen Nung kínai császár, aki több mint 3000 

növényt próbált ki magán, elismeréssel vélekedett a csikófarkfűről. Az alkaloidot 1887- ben 

állították elő tiszta formában, és terápiásan 1924 óta alkalmazzák, bár napjainkban a 

modernebb készítmények miatt használatuk visszaszorult. A természetes balra forgató alak 

kissé hatékonyabb, mint a racém formája. Gyógyszerként használt sósavas sója, az 

Ephedrinium chloratum, szintetikusan előállított ephedrint tartalmaz, vízben könnyen oldódik, 

sterilezhető por, amely viszont fény hatására bomlik. Tárgyi leletek arról adnak 

tanubizonyságot, hogy már a neandervölgyi ember is használta ezt a növényt. Az efedrint 

felhasználják az illegális amfetamin előállítására, mivel 1 kg efedrinből 10 dkg tiszta 

amphetamin készíthető. 

 

Komponensek, hatóanyagok: 

Alkaloidokat tartalmaz, melyek mennyisége elérheti a 2%-ot is, ebből efedrin 40-90%-ot tesz 

ki: (-)-efedrin, (+)-pszeudoefedrin, (+)-norpszeudoefedrin, (-)-norefedrin, (-)-metilefedrin, 

(+)-metilpszeudoefedrin. Tartalmaz továbbá flavonoidokat és mintegy 3% cserzőanyagot.  
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Gyógyászati felhasználás 

Pulmonológia: asthma bronciale, sinusitisekben decongestansok ill. bronchus tágításuk miatt.  

Allergológia: Allergiás rohamokban az erek szűkítése révén vérnyomás emelése, pozitív trop 

hatásuk miatt. 

Gastroenterológia: Kombinációs készítményekben aranyér betegségek kezelésére (pl. 

HEMORID végbélkúp, és végbélkenőcs, Suppositorium haemorrhoidale FoNo VII.) 

A kodeint gyakran kombinálják nem szteroid gyulladásgátlókkal, simaizomgörcs-oldókkal, 

efedrinnel. 

 

Farmakodinámia 

A noradrenerg ingereket átvivő rendszer felépítése igen sok lehetőséget nyújt a szimpatikus 

tónus gyógyszeres befolyásolására. Fokozni lehet pl. a noradrenalinraktárak teltségét a MAO 

bénításával (így hatnak a MAO-gátlók). Serkenteni lehet az idegimpulzus során felszabadult 

noradrenalin hatását a visszavevő mechanizmus bénításával (így hatnak a triciklikus 

antidepresszív szerek). Fokozni lehet a noradrenalin kiáramlását az idegimpulzustól független 

szabad plazmaraktárból. Ilyen hatásmechanizmussal fejti ki a hatását a legtöbb egyszerű és 

monooxi-fenil-etilamin-származék, pl. a tiramin, ephedrin (ezek az ún. indirekt úton ható 

szimpatomimetikus aminok). Hasonló hatásmóddal fejti ki erős centrális szimpatikus izgató 

hatását az amphetamin is. A nem exocitózissal felszabaduló nor-adrenalin mennyiségének 

növelése is szerepet játszik az indirekt szimpatomimetikumok hatásmechanizmusában. Ezen 

csoport tagjainak közös tulajdonsága, hogy kémiai szerkezetük hasonlít a nor-adrenalinhoz, 

ezért az uptake-1 rendszer segítségével bejutnak az adrenerg végkészülékekbe. Ennek 

hatására a vesiculáris nor-adrenalin áthelyeződik a cytoplazmába, majd onnan kiürül az 

extracelluláris térbe (bizonyítottan nem exocitózissal, hanem valószínüleg az uptake-1 

rendszeren keresztül). 

Az amphetamin és a metil-amphetamin erős hatású pszichostimuláns, az ephedrin és a 

norephedrin lényegesen gyengébb hatású azaz szinte nem izgat. Ezen vegyületek gátolják (bár 

nem túl erősen) a monoaminooxidázt, ez a hatás azonban nem áll oki összefüggésben a 

szimpatikus izgató és a központi idegrendszeri hatással. 

 

Expediálási ismeretek 

Ephedrin tartalmaz (mono,-ill. kombinációban): 
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CODERETTA N tabletta, CODERIT N tabletta, EPHERIT tabletta, HEMORID 

végbélkenőcs, HEMORID végbélkúp, Mixtura pectoralis FoNo VII., Suppositorium 

haemorrhoidale FoNo VII.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Pseudoephedrine-t tartalmaz: 
Az alábbi készítményekben a pseudoephedrine decongestans és broncus tágító hatását 
használják ki. 
CLARINASE 120 mg/5 mg filmtabletta, NUROFEN Cold and Flu 200 mg/30 mg 
filmtabletta, RHINATHIOL COLD 200 mg/30 mg filmtabletta, ZYRTEC-D filmtabletta 
 

 

 
 
Paraszimpatolitikumok 

Atropin 
 
Belladonnae radix et folium, Atropa belladonna L. Solanaceae 

Szinonima:  

maszlagos nadragulya, álomhozófű, farkasbogyó, 

farkascseresznye, mérges cseresznye, bolondítófű, szép asszony 

füve, veszett fű, ördögfű 

Előfordulás, jellemzői: 

A drogot a hazánkban is előforduló évelő növény gyökere és 

levelei szolgáltatják. A gyökér kb. fél méter hosszú , felső része 4-5 cm vastag is lehet, több 

fejjel kívül sárgásbarna színnel. Tojás alakú, ép szélű, nyélre futó levelei vannak, amelyek 

körülbelül 15 centiméter hosszúak. A virágok egyesével fejlődnek a levélhónaljakban, harang 

alakú, 2–3,5 centiméteres pártájuk kívül barnás ibolyaszínű, a termése fényes fekete bogyó. 
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Komponensek, hatóanyagok:  

Alkaloid keveréket tartalmaz, amely L-hioszciamin, atropin, apoatropin, belladonin, 

szkopolamin, és kuszkhigrin. A levél tartalmazhat továbbá kvercetin és kempferol-

glikozidokat, szkopolint tartalmaz. 

Gyógyászati felhasználás: 

gastroenterológia: a Tinctura belladonnae-t, Extractum belladonnae siccumot atropin 

tarlamának köszönhetően régebben használták ulcus ventriculi, hyperaciditas esetén.  

pulmonológia: asthma bronchiale 

ophtalmológia: mydriaticum (diagnosztikai célból a retina statusanak követésére) 

gerontológia: régebben a parkinson kór acetil-kolin túlsúlyának kompenzálására használták, 

hiszen paraszimpatolitikus hatása csökkentette a kéz remegését ill. a nyálcsorgást. 

belgyógyászat, urológia, gynecológia: spazmolitikus hatása miatt görcsoldó. 

Farmakodinámia: 

A maszlagos nadragulya jól ismert paraszimpatolitikus hatásáról (lásd fentebb).  

In vivo patkány kísérletben bebizonyosodott, hogy az Atropa belladonna elősegíti a 

sebgyógyulás folyamatát, csökkenti az eközben fellépő gyulladás időtartamát és felgyorsítja a 

kollagén-képződést. 

Kutyákon végzett kísérletekben a drog antiepileptikus hatásúnak bizonyult. 

Egereken végzett kísérletekben az Atropa Belladonna neurotróp és protektív hatásúnak 

bizonyult a kísérletes stressz által kiváltott viselkedési változásokban és 

gyomorbántalmakban. 

A nadragulyát már régen is használták pupilla-tágításra, innen származik a Belladonna 

elnevezés is, mely szépasszonyt jelent: az asszonyok tágították a pupillájuk a droggal, hogy 

szebbnek lássák őket a férfiak. Érdekesség, hogy az Atropa belladonna növény bármely része 

olyan sok alkaloidát tartalmaz (atropin, szkopolamin, hioszciamin, stb.), hogy nemcsak 

kivonata - szembe cseppentve - de még a szemmel érintkező növényrész is erős 

pupillatágulatot vált ki. Ezt a hatását a gyógyításban igen kevéssé lehet kihasználni - 

szemvizsgálatoknál esetleg -, sőt glaucomára hajlamos egyéneknél különösen veszélyes is 

lehet, súlyos glaucomás rohamot produkálhat. 

 

 

Hyoscyami folium, Hyoscyamus niger L. Solanaceae 

Szinonima: 
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Bolondító beléndek, bilind, bölind, méhvirág, henbanes (angol) 

Előfordulás, jellemzők: 

A Kárpát-medencében közönséges gyomnövényként fordul elő, így hazánkban is előforduló 

egy- vagy kétéves lágyszárú növény. A drogot a növény levele szolgáltatja. A tőlevelei 15-20 

cm hosszúak,nyelesek, karéjosak, tojásdad alakúak, hegyes csúcsúak. Szárlevelei csupán 6-10 

cm hosszúak, szárnyas nyélben keskenyedők, szintén karéjosak, oldalain 2-4 fog alakú 

karéjjal. A felső levelek bozontos szőrűek és kissé szárölelők.  

Komponensek, hatóanyagok: 

0,03-0,25% összalkaloidot tartalmaz általában:L- hioszciamin, L- szkopolamin, atropin, 

apoatropin, kuszkhigrin. Valamint flavonoidokat; rutin és kumarinokat. 

Gyógyászati felhasználás: 

A beléndek vizes-metanolos kivonatával egereken szignifikáns anti-Parkinson hatást mutattak 

ki. Már két napos kezelés hatására is javultak a motoros funkciók (akinesia, katalepszia stb.). 

A hatás hátterében, a beléndek a mitokondrimokban zajló hidroxilgyök-képződést gátló 

képessége állhat. Állatkísérletekben bizonyították, hogy a Hyosciamusnak fájdalomcsillapító, 

gyulladáscsökkentő és lázcsillapító hatása is van. A hatásban szerepet játszhat egy 

kleomiszkozin nevű hatóanyag. A beléndek ezen kívül hatékony antikonvulzív hatással is 

rendelkezik pikrotoxin-indukálta görcsökkel szemben egereken. 

Hipotenzív, kardioszupresszáns és vazodilatátor hatásáról is beszámoltak már, több állat 

kísárlet alapján. A vérnyomást csökkentette patkányokon altatás alatt, tengerimalac pitvaron 

csökkentette pitvari spontán összehúzódások gyakoriságát és erejét, izolált nyúl aortán a 

fenilefrin által kiváltott összehúzódásokat akadályozta meg. Az eredmények azt mutatták a 

ezek a hatások Ca-antagonista mechanizmuson keresztül valósultak meg. 

Gasztrointesztinális hatásai között állatkísérletekben bizonyítottak spazmolitikus és hasmenés 

ellenes hatást, ezen kívül bronchodilatátor és hugyhúlyag-relaxáló hatást is. A görcsgátló 

hatásában antikolinerg és Ca-csatorna blokkoló mechanizmusok is szerepet játszanak. 

Expediálási ismeretek: 

Mérgező gyomnövény. 

 

Stramonii folium, Datura stramonium L. Solanaceae 

Szinonima: maszlagos redõszirom, tölcséres beléndek, dögfû, szúrós disznó, locoweed, 

devil’s cucumber 

Előfordulás, jellemzők: 
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Közép-Amerikából származik, de szinte az egész világon előfordul, ahol melegebb éghajlat 

van, hazánkban is megtalálható gyomnövény. A növény egyéves levele a drog.  

A levelek nyelesek, a nyél 2-6 cm hosszú, a levél öblösek, karéjosak és ovális alakúak, kb 10-

15 cm hosszúak. 

Komponensek, hatóanyagok: 

Fő alkaloidjai az L-hioszciamin és az L-szkopolamin. Mellék alkaloidjai: az apoatropin, 

belladonin, nikotin és kuszkhigrin. 

Gyógyászati felhasználás: 

A csattanó maszlagról kiderült, hogy antibakteriális hatású. Acetonos kivonatát sikeresen 

alkalmazták Vibrio cholerae és Vibrio parahaemolyticus ellen. A MIC értéke 2.5–15 mg/ml-

nek bizonyult. A tudományos cikkek általában a mérgezésekről számolnak be. 

Az utóbbi 3 gyógynövénynek nagyon fontos szerepe van az asthma terápiában mai napig is 

alkalmazott ipatropium szintetikus fejlesztésében.  

 

Expediálási ismeretek: 

Atropine: 

ATROPINUM SULFURICUM-EGIS 1 mg/ml oldatos injekció, REASEC 2,5 mg/0,025 mg 

tabletta (diphenoxilatot is tartalmaz) 

  

Homatropine: 
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III. Élvezeti célra használt növények és hatóanyagaik 

 

Papaveris fructus, ill. opium crudum, Papaver 

somniferum L. (Papaveraceae)  
Szinonima: mák, kerti mák, étkezési mák 

 

Előfordulás, jellemzői:  

Felálló, szőrös szára 100-130 cm magasra is megnőhet. Nyél nélküli, ovális levelei gyakran 

fogazottak, fűrészesek. Virágai fehér vagy piros színűek. A Kárpát-medencében, mediterrán 

éghajlatot kedvelő, évelő növény. Fagytűrő, de egyes kertészeti változatai fagyérzékenyek. 

Egyes helyeken a magok elszórása még tél végén megtörténik, úgy, hogy a mák magvait 

rászórják a hóra. A talaj kémhatására érzéketlen, és a szárazságot is jól tűri, de a legjobban 

nedves, termékeny talajon fejlődik. A magok szürke ill. kékesszürke színűek, az érett termés 

aljában találhatóak.  

A száraz máktermésből történik a morfin előállítása a Kabay-féle eljárással, amely szerint a 

mag nélküli száraz gubót és szárat vizes NaHSO3 oldattal vonják ki. Az eljárás mai napig 

alappillérét képezi a morfin kivonásának.  

Az éretlen még zöld színű mákgubót egy éles késsel vagy pengével megkarcolva bemetszik, 

azonban a termés falát nem metszik át. A vágások mentén néhány óra múlva, általában 

másnapra fehér, sárga, esetleg barna színű tejnedv folyik ki, amelyet egy speciális kanállal 

lekaparnak, és összegyűjtenek. Ez az ópium, amelynek morfin-tartalma nagyságrendileg 

nagyobb, mint a száraz mákból kivontté. Törökországban, Kínában, Iránban, Afganisztánban, 

Bengáliában nagy mennyiségű ópium előállítása történik. Iránban például majdnem minden 

háztartásban található ópium gyanta, amelyet erősebb fejfájáskor, menstruációs görcsnél, 

vagy hasmenés esetén terápiásan használnak. Ezt a módszert ma is nagyon sok helyen 

alkalmazzák, de a Kabay-féle eljárásról tudni kell, hogy a mai napig megállja a helyét.  

Dioszkorides már Kr. e. I.sz.-ban leírta az ópium kinyerésének technikáját. A morfint az 

ópiumból 1805-ben, Sertürner német gyógyszerész izolálta. Ez volt az első ismert alkaloid. 

Később, a tapasztalati képletét Liebig határozta meg 1831-ben nem egészen helyesen, és 

számos téves szerkezeti képlet után a helyes szerkezetet Robinson és Gulland határozta meg 

1925-ben. Gates és Tschudi pedig 1952-ben ill. 1956-ban igazolta a szerkezetet szintézissel.  

Érdekesség, még, hogy évszázadokkal ezelőtt a kábítószer-kereskedelem nem mindig 

titokban, hanem nyíltan az egyes államok közreműködésével zajlott. A kereskedelmi jogokat 
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hatalmas társaságok birtokolták (Brit Kelet-indiai Társaság, ill. a holland és francia 

társaságok). A monopolhelyzetben lévő társulások visszaszorításáért, 1839. márciusában Kína 

betiltotta az ópiumimportot, és az ország területére behozott nagy mennyiségű kábítószert 

megsemmisítette. Ennek okaként pár hónappal később kirobbant az első ópiumháború Anglia 

és Kína között. Kína emberi létszámában meghaladta az angolokét, de technikai 

elmaradottsága miatt a háborút elveszítette, amit 1842. augusztus 29.-én a nanjingi szerződés 

zárt le. 1856-ban következett a második ópium háború, amelybe már más országok is 

involválódtak, azonban ez is Kína vereségével zárult.  

 

Komponensek, hatóanyagok:  

Morfin (0,015-17%), kodein, tebain, papaverin, narkotin, narcein, laudanin, kriptonin, 

fumársav, tejsav, almasav, ecetsav, ill. szterolok. 

 

Morfin, kodein hatóanyagok ismertetése: 

Gyógyászati felhasználás: 

Fájdalomcsillapító, különösen a tartós, krónikus jellegű fájdalmak esetén. Nem olyan 

mértékben hatásos a neuropathiás eredetű fájdalmakban, mint pl. fantom végtagfájdalom és 

más típusú deafferentációs fájdalmak esetén, mint pl. trigeminus neuralgia. Az opioidok mind 

a fájdalom percepciójára, mind az egyénnek a fájdalom által kiváltott reakciójára, a fájdalom 

affektív komponensére is hatással vannak. Anxiolitikus hatású ill. csökkenti a fájdalomtól 

való félelmet. A beteg nem gondol a fájdalomra, fájdalmát másként éli át. 

Klinikofarmakológiai vizsgálatok adati szerint az opioid analgetikumok emelik a 

fájdalomküszöböt. Köhögéscsillapító hatással is bír (lásd kodein). Mai napig alkalmazzák 

akut miokardiális infarktus esetén, mivel egyrészt segít a fájdalmat és a halálfélelmet megélni, 

fájdalmat csillapít ill. csökkenti a kamra oxigén-igényét, végdiasztolés nyomását. Fontos 

tudni, hogy a morfin agonista és antagonista vegyületek pl. pentazocin/ butorfanol növelik a 

kamrai utóterhelést, ezért alkalmazásuk ellenjavalt. 

Obstipáló hatású.  

 

Farmakodinámia:  

Az analgetikus hatás centrális jellegű. Az opioidok gátolják az átkapcsolódást a gerincvelőben 

a substantia gelatinosában. Feltehetően a P-anyag felszabadulásának gátlásával, valamint a 

thalamocorticalis pályákon, ugyanakkor aktiválják a periaquaeductalis szürkeállományból, 
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illetve raphe magvakból kiinduló, enkefalinokat (GABA-t), ill. 5-HT-t tartalmazó leszálló 

pályákat, melyek gátolják a substantia gelatinosát. 

 

Szedatív hatás 

A morfin fájdalomcsillapító hatásában szerepet játszik anxiolitikus, valamint az altató hatása 

is, ami kifejezettebb idősebb emberekben. Alvásban a fájdalomküszöb nő. A morfin 

megzavarja a normális REM- és NREM-fázisokat. Amnesiát nem okoz. Érdekesség, hogy 

néhány állatban (macska, ló, medve, tigris, stb.) az embertől eltérően izgató hatást, futási 

kényszert, dührohamot vált ki, amely hatásmechanizmus ezidáig ismeretlen. 

 

Eufória 

A fájdalomcsillapító hatású morfinadagok emberen jó közérzetet, kellemes hangulatot (well 

being) okoznak. A morfineufória kezdetben nem nehezíti a szellemi munkát sőt, a külvilágtól 

való elszakadásról számolnak be a morfinisták. Az eufória feltehetően a limbikus rendszer 

közvetítésével jön létre. Iv. adáskor mind a morfin, mind a heroin (diacetil morfin) az 

orgazmushoz hasonló abdominális érzetet — “abdominalis orgasmus”-t — idéz elő. Az 

eufória kialakulása jelentősen függ a körülményektől. Ezek a hatások, amelyek a függőséghez 

vezetnek, felelősek a pszichés függőségért. Az eufória a mű receptorhoz kötött, és 

valószínűleg a limbicus kéreg közvetítésével jön létre. 

A kodein nem okoz eufóriát, bár a kodeinizmus jelensége jól ismert.  

 

Légzésdepressziós hatás 

A morfin csökkenti a légzőközpont ingerlékenységét. Már fájdalomcsillapító adagban 

csökkenti az agytörzsi légzőközpont érzékenységét a CO2 iránt, ezért gyérül a légzés, csökken 

a légzésvolumen.  

Nagyobb morfinadagok olyan mértékben csökkentik a légzőközpont ingerlékenységét, hogy 

hosszabb szünetek szükségesek a deprimált légzőközpont újabb ingerléséhez. 

Morfinmérgezésre ez a szakaszos (Cheyne—Stokes) típusú légzés jellemző. Ilyenkor 

másodlagosan felborul a vérben a sav-bázis egyensúly is, ezáltal csökken az O2-telítettség, az 

alveoláris PCO2 nő, végül légzésbénulás következik be. 

A morfin ezirányú hatása egészséges légzésfunkció esetén jól tolerálható, azonban 

agynyomásfokozódás, asthma bronchiale, obstruktív tüdőbetegségek, cor pulmonale stb. 

esetén veszélyes lehet. Asthma bronchiale fennállása esetén, a légzőközpont depresszióján túl 
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jelentősen ronthatja az állapotot a morfin bronchus-constrictor hatása, amely a 

histaminfelszabadulás következménye, ezért adása kontraindikált. 

Súlyos dyspnoés állapotokban (pl. asthma cardiale, infarctus, tbc), amikor a nehézlégzés 

megnöveli a szív pumpafumkcióját, a légzés nem gazdaságos és halálfélelemig fokozódó 

szorongást érez a beteg. Morfin hatására a dyspnoe gyorsan csökken, a légzés gazdaságosabbá 

válik, elmúlik a beteg szorongása, halálfélelme. Ilyen állapotokban a morfin életmentő. 

A morfin légzésdeprimáló hatásának másodlagos következménye, hogy a CO2-felhalmozódást 

agyi értágulás kíséri, amelynek liquornyomás emelkedés az oka. Adequat ventilációval ez a 

hatás meggátolható. 

 

Köhögéscsillapító hatás 

A morfin csökkenti a köhögési központ ingerlékenységét is, terápiásan azonban a kodein 

tartalmú készítmények alkalmazhatóak. Köhögéscsillapítónak a morfint ezen okok miatt a 

hozzászokás veszélye miatt nem alkalmazzák.  

 

Hányinger, hányás 

A morfin izgatja a a IV. agykamrában elhelyezkedő kemoszenzitív triggerzónát (area 

postrema), ami más néven a kémiai anyagokra érzékeny receptormező, amelynek izgalma 

reflexesen okoz hányást. Az emetikus hatást emberen már fájdalomcsillapító adagok hatására 

is megjelenik. A morfinnak ez a mellékhatása igen gyakori: a betegek kb. 40%-ában 

megjelenik az émelygés és a hányás. A kemoszenzitív trigger zóna kezdeti izgalma után a 

hatás megszűnik, mert ez a terület deprimálódik és még hányást okozó ágensekkel sem 

váltható ki. 

A morfin hánytató hatásában feltételezik a vestibularis faktorok szerepét is. Érdekesség még, 

hogy fekvő betegeken a terápiás morfinadagok sokkal ritkábban idéznek elő émelygést, mint 

járó betegeken. 

 

Pupillaszűkítő hatás 

A morfin izgató hatása az Edinger-Westphal nucleus (pupillo-motoros mag) izgatása miatt jön 

létre. Ennek eredményeként egyes fajokon (ember, kutya) pupillaszűkületet, másokon 

(majom, macska) mydriasist (pupillatágulat) okoz. A morfinmérgezés tipikus jele a 

tűhegypupilla. Mivel ehhez a hatáshoz nincs hozzászokás, a tűhegypupilla a 

morfintúladagolás megbízható tünete. Atropin és morfinantagonisták gátolják ezt a hatást. 
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Mellkasmerevség 

A nagy törzsizmok tónusát több opioid fokozni képes. Régebben azt gondolták, hogy ez a 

tulajdonság a spinalis hatásából ered, azonban újabb vizsgálatok a hatás supraspinalis eredetét 

támasztják alá. Ennek veszélye abban áll, hogy rontja a légzőizmok működését, ami 

elsősorban erősen lipidoldékony vagy nem poláros opioidok (fentanyl és származékai) gyors, 

iv. adásakor lép fel. 

 

Egyéb KIR hatások 

A morfin nagy dózisban görcsöket okozhat, ami feltehetően a hippocampalis pyramidalis 

sejtek izgalma miatt, a GABA-felszabadulás gátlásán keresztül jön létre, amelyre a gyerekek 

érzékenyebbek.  

 

Neuroendocrin hatások 

A morfin gátolja a hypothalamusban a gonadotropin releasing hormon (GnRH) és a 

corticotropin releasing factor (CRF) felszabadulását, ezáltal csökkenteni képes a keringő 

luteinizáló (LH), folliculus stimuláló (FSH), adrenocorticotrope hormon (ACTH) és béta-

endorfin mennyiségét. A morfin fokozza továbbá a prolaktin-, szomatotropin- és az anti 

diuretikus hormon (ADH)-szekréciót. 

 

Gastrointestinális hatások 

A morfin a gastrointestinalis rendszerben fokozza az izomtónust és csökkenti a motilitást, 

amely sokszor súlyos obstipatióhoz vezethet, mely hatás részben perifériás, részben pedig 

centrális eredetű. A morfin meggátolja a kis frekvenciájú ingerlésre létrejövő acetilkolin 

felszabadulást a bélből, mely hatás magyarázhatja, hogy a morfin csökkenti a bélfal 

ingerlékenységét, a normális motilitást és a váladéktermelést. Csökkenti továbbá a székelési 

reflexet, valamint fokozza a bélfal simaizomzatának tónusát, periodikusan spasmust vált ki, 

fokozza a nem propulzív kontrakciókat, viszont a propulziókat gátolja, a sphincterek 

záródnak. E hatások eredményeként a gyomor- és béltartalom mennyisége csökken (kevesebb 

gyomor-, pancreas-, bélnedv, valamint epe termelődik), lelassul a táplálék előrehaladása a 

gyomor-bél huzamban, és a gyomor lassú kiürülése miatt az orálisan adott más gyógyszerek 

felszívódása lassul, amely egy fontos gyógyszeres interakció. A duodenumban a fenti 

folyamat dominánsabb, mint az ileumban. A morfin csekély biológiai hozzáférhetősége orális 

adagoláskor magyarázza, hogy orális alkoholos opiumterápia során vagy orális morfinterápia 

esetén az obstipáló hatás már kis dózisokban jelentkezik. A morfin obstipáló hatását 
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kihasználva később ez adott ötletet a kutatóknak a loperamid hatóanyag kifejlesztéséhez, ami 

a morfin fájdalomcsillapító, euforizáló, légzésdeprimáló, stb. hatások megjelenése nélkül 

képes a hasmenéses tüneteket enyhíteni. 

 

Biliáris rendszer 

Morfin hatására az intrabiliáris nyomás növekedése kólikához vezethet. Érdekesség, hogy a 

félszintetikus és szintetikus származékai (pl.: fentanyl, alfentanyl, stb,) ezt nem produkálják 

olyan mértékben, mint a morfin. A morfin a plazma amiláz és lipáz szintjének emelkedését 

okozza, mivel összehúzza az Oddi sphinctert, amely epe-, és pancreasnedv refluxot okoz. 

 

Cardiovasculáris rendszer 

Normál keringés mellett a morfin nem okoz számottevő eltérést a vérnyomás, szívfrekvencia, 

RR távolság tekintetében. Mivel a morfin deprimálja a vasomotorközpontot, így gátolja a 

baroreceptor vezérelte reflexet, amely artéria,- véna dilatációt okozhat, ennek 

eredményeképpen enyhe vérnyomáscsökkenést okoz, és a folyamat akár orthostatikus 

hypotoniáig is elmehet. Ehhez a hatáshoz a vasomotor hatás mellett hozzájárul a morfin 

hisztamin felszabadító hatása is, amelyet az is bizonyít, hogy a vazodilatáció H1 blokkolókkal 

mérsékelhető. A vagusközpont ingerlésén keresztül bradycardiát okoz.  

Óvatosan kell morfint adni olyan betegeknek, akinek bármilyen fennáló hypovolemiája van, 

hiszen ilyenkor a vérnyomásesés fokozódhat. A vérnyomáscsökkentő hatás jelentős lehet 

egyéb antihypertensive szerek szedése esetén, mint pl. diuretikumok, ACE-gátlók, béta-

blokkolók, Ca 2+-csatorna blokkolók, ARB-k esetében.  

Coronária történések esetén szintén jótékony hatása van, hiszen tehermentesíti a szívet. 

Tágítja az ereket mind az artériás, mind a vénás oldalon, csökkenti a szívizom 

oxigénfogyasztását, a bal kamra végdiastolés nyomását. A szív végdiasztolés nyomásának 

csökkentése nagy segítség az infarktuson átesett beteg akut ellátásában, hiszen ilyenkor az 

iszkémia és szövetelhalás miatt a bal kamra egy része nem funkcionál megfelelően; zavart 

szenved a szív elektromos vezetése, az elhalt szívterület miatt re-entry körök alakulhatnak ki, 

a diastolés szívfunkció zavar miatt az ultrhangos felvételek egyértelműen mutatják az ejekciós 

frakció csökkenését. Emiatt a morfin terápiás értékű akut cardialis dekompenzációban, 

szívsebészetben, coronariabetegségben. 

Az angina pectorisban, és acut miocardiális infarktusban jelentkező pszihés halálfélelem 

enyhítése szintén pozitívumként említhető meg a beteg ellátása során. Éppen ezért, az 

oxiológiai betegellátás során ezen súlyos állapot megszüntetésére a morfin a leghatékonyabb 
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eszköz, anxiolitikus, fájdalomcsillapító, ill. a fentebb említett kedvező hemodinamikai 

hatásainak köszönhetően.  

 

Urogenitális rendszer 

A morfin deprimálja a vese működését egyrészt azért, mert csökken a vesén átáramló vér 

mennyisége, másrészt pedig azért, mert a húgyhólyag simaizomzatának tónusa nő. A 

sphincterek spasmusa, az antidiuretikus hatás és a vizelési nehézség morfinmérgezett beteg 

katéterezését teheti szükségessé. A morfin azáltal, hogy gátolja a vizeletelválasztási reflexet, 

és növeli az ADH szintet, ezáltal a hólyag túltöltöttségét okozhatja, amelyet a beteg nem vesz 

észre, emiatt katéterezni kell. Mivel az ureter simaizomtónusa is nő, ami ureterkő esetén az 

állapot romlásához vezet. Emiatt a morfin adása vesekövesség esetén kontraindikált. 

 

Nőgyógyászati vonatkozás 

Morfin hatására a méh tónusa csökken, amelyhez mind centrális, mind perifériás hatások 

hozzájárulhatnak, így a szülést elhúzódóvá teszi. 

 

Egyéb hatások 

A morfin hisztaminfelszabadító hatása miatt a bőr kimelegszik, viszket, izzad. A fokozott 

hisztamin szint kiválthat allergiás reakciókat (viszketés, csalánkiütés, erythaema), sőt egyes 

esetekben bronchospazmust is. A morfin hat az immunrendszerre is; csökkenti a természetes 

killer (NK) sejtek aktivitását, így immunszuppresszív hatású, amely megmagyarázhatja a 

kábítószerfogyasztók fokozott fertőzéshajlamát krónikus alkalmazás során, amihez így nem 

csak a közös tűhasználat és a higiéniai követelmények be nem tartása járul hozzá.  

 

Mellékhatások 

Légzésdepresszió, hányinger, hányás, szédülés, mentális zavarok, dysphoria, pruritus, 

obstipatio, biliaris nyomásnövekedés, vizeletretenció és hypotensio. Allergia ritka, de 

előfordul, főleg az emelkedett hisztamin szint miatt. A krónikus kezelés mindenkori veszélye 

a tolerancia, valamint a pszichés és fizikális dependencia. 

Bizonyos állapot megváltoztathatja a beteg érzékenységét az opioid analgetikumok iránt mint 

például a vér-agy gát integritásának zavarai; a szülő nőnek adott morfin az újszülöttben (ahol 

a vér-agy gát kimondottan fejletlennek mondható) légzésdepressziót okoz, olyan esetben is, 

amikor az anyában nem, hiszen a morfin sokkal nagyobb dózisban jut a központi 

idegrendszerbe. Az életkor: idősebbekben a morfin hatástartama hosszabb a lasúbb elimináció 
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miatt. Mivel az opioidok a májban metabolizálódnak, májbetegségekben a dózisokat óvatosan 

kell beállítani, mivel kumulálódik az orálisan beadott szer. Hasonlóképpen, vesebetegségek is 

jelentősen megváltoztathatják a morfin farmakokinetikáját a morfin 6-glükuronid 

felhalmozódásával, amely toxikus tüneteket válthat ki.  

 

Kontraindikációk 

A morfin légzésdeprimáló hatása miatt mindenféle légzőszervi megbetegedés kockázatot 

jelent, így ezek az állapotok (pl. COPD, asthma bronchiale, emphysema, krónikus cor 

pulmonale, kyphoscoliosis), súlyos obesitas stb. kontraindikáltak.  

Akut hepaticus porphyria. Mivel hypotyreosisban a morfinszármazékok hatása fokozódik, így 

ez relatív kontraindikációt jelent.  

Traumatológiai (mechanikai ütés miatti CSF fokozódás) pl. fejsérülés esetén a 

légzésdepresszió fokozódása és a hányásveszély miatt. 

 

Javallatok 

Fájdalom, szorongás (életveszélyes állapotokban pl. shock, hematemesis, infarctus, akut 

pulmonalis oedema, dyspnoe (akut balkamra-elégtelenségben), perioperatív medikáció, 

terminális állapotok. 

Anaesthesiologiai alkalmazás. 

Morfint alkalmazhatunk a premedikációban monoterápiában vagy kombinációban pl. 

szedatívumokkal, nem szteroid gyulladásgátlókkal, antidepresszánsokkal együtt, szedatív, 

anxiolitikus és analgetikus hatásukat hasznosítva. 

Regionális analgesia. Az opioidokat alkalmazhatjuk regionális analgetikumként is, epiduralis 

vagy subarachnoidalis adagolással, mivel direkt hatásuk van a gerincvelői opioid 

receptorokra.  

Diarrhoea. 

Az opioidok bármilyen eredetű hasmenést effektíven gátolnak, azonban fontos tudni, hogy 

infekciós eredetű diarrhoeában nem helyettesíthetik a megfelelő kemoterápiát, valamint 

alkalmazásuk nem előnyös a bélrendszer fertőzéses betegségeiben, hiszen a béltartalom 

baktérium, gomba, vírus tartalma eliminálása nem történik meg kellőképpen. Hasonló elv 

miatt nem szabad loperamid tartalmú készítményt expediálni kórokozó okozta bélfertőzések 

miatti hasmenések esetén.  
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Expediálási ismeretek 

M-ESLON 30 mg retard kapszula, M-ESLON 60 mg retard kapszula, M-ESLON 100 mg 

retard kapszula, M-ESLON 200 mg retard kapszula, MORPHINUM HYDROCHLORICUM 

TEVA 10 mg/ml oldatos injekció, MORPHINUM HYDROCHLORICUM TEVA 20 mg/ml 

oldatos injekció, MST CONTINUS 10 mg retard tabletta, MST CONTINUS 30 mg retard 

tabletta, MST CONTINUS 60 mg retard tabletta, MST CONTINUS 100 mg retard tabletta, 

SEVREDOL 10 mg filmtabletta, SEVREDOL 20 mg filmtabletta. 

 

 

 

 

 

 

A Morfin hatás-szerkezet közötti összefüggései 

 

Összefüggés található a morfin kémiai szerkezete és a hatása között. A C3, a C6, és a 

nitrogénen történő szubsztitució, továbbá a C7-C8 szénatomok közötti kettős kötés redukálása 

a Morfin hatásokat gyengíti, fokozza, vagy antagonizálja. 

 

1). A C3-on kapcsolódó hidroxil csoport helyettesítése 

(éteresítése) metoxi csoporttal (-OCH3) csökkenti a 

fájdalomcsillapító hatást. Ugyanilyen irányú változtatás a C6-

on fokozza a hatékonyságot. 

2). A C3–on lévő metoxi (-OCH3) csoport jelenléte (Codein, 

Oxycodon) csökkenti a májban történő „first pass effect” 

hatást, ezért ezek a készítmények orálisan is adagolhatók. 

3). A Codein a Morfintól csak a C3-on lévő metoxi csoporban különbözik, így a 

fájdalomcsillapító hatás viszont jelentős mértékben csökken. A Morfin köhögéscsillapító 

hatása kisebb mértékben csökken, de megszűnik az euforizáló hatása. 

4). C3 és C6 szénatomon egyidejű éteresítés rendszerint a morfin-hatás csökkenését okozza, 

kivétel a Diacetil-Morfin (heroin), mely a Morfinnál is erősebb hatásokkal rendelkezik. 

5). C6-on az OH- oxidációja (=O), és a C7-C8 szénatomon a kettős kötés redukciója a hatást 

fokozza (Dihydromorfinon). 

6). A D-gyűrű N kvaternerezésekor a morfin hatását elveszíti. 
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7). A D-gyűrű N-nek metil csoportjának (-CH3), etil (-CH2-CH3) csoportra történő cseréje 

gyengülő morfin-hatást eredményez. 

8). A D-gyűrű N-atomján a metilcsoport helyettesítése ciklikus vagy hosszú telítetlen kötést 

tartalmazó gyökkel, morfinantagonista hatást vált ki (Nalorphin, Nalbuphin, Naloxon, 

Naltrexon). 

 

Félszintetikus, és szintetikus származékok:  
Etil-morfin tartalmú: DOLOR tabletta, Tabletta antidolorica FoNo VII. Naturland 

Kodein tartalmú: CODERETTA N tabletta, CODERIT N tabletta, ERIGON szirup, 

PANADOL ULTRA pezsgőtabletta, PANADOL ULTRA tabletta, TALVOSILEN FORTE 

kapszula 

 

 

 

 

 

 

 

Papaverin 

Gyógyászati felhasználás: 

Simaizomgörcsök (epe-, vese- és vesevezetékkő okozta görcsös fájdalom, gyomor- és 

bélgörcs, hörgőgörcs) csillapítására szolgál. Bizonyos típusú érelmeszesedés, agyi vérellátási 

zavar, verőér- és tüdőembólia kezelésére is alkalmazható, vasodilatator tulajdonságai miatt. 

Lokális injekcióban az erekció elősegítésére használták. Természetesen ez utóbbi hatása a 

Viagra, Levitra, Cialis mint orálisan is alkalmazható szelektív foszfodiészteráz-5 inhibitorok 

megjelenésével háttérbe szorult. Több gyógyszer is a papaverin alapmolekulának köszönheti a 

megyszületését mint pl.: verapamil, drotaverin. 



 40 

 

Farmakodinámia: 

Ca 2+ csatornák gátlása, nem szelektív foszfodiészteráz gátlás. A cAMP- szint emelésével vált 

ki simaizom relaxációt. A papaverin az ópium alkaloidja, vízben oldódó sósavas sója 

görcsoldó hatású. 

A szimpatikus idegrendszer stimulálása nor-adrenalin felszabadulással jár, így a béta 

receptorok aktiválásával a Gs-proteinen keresztül az adenilát cikláz aktiválását okozza, 

amely az ATP-cAMP átalakuláson keresztül simaizom relaxációt eredményez. Ennek tipikus 

példája az asthmás rohamban alkalmazott béta-2 receptor agonisták alkalmazása során 

bekövetkező broncialis relaxáció. A paraszimpatikus idegrendszer stimulálása ezzel ellentétes 

hatású, hiszen az acetil-kolin felszabadulása a muszkarin 2 (M2) receptoron kersztül a Gi 

proteinen keresztül (mivel a Gi protein egy inhibitoros, azaz gátló protein) az adenilát-cikláz 

gátlását okozza, amely a ciklikus AMP szint csökkenését okozza. Ebből könnyen belátható, 

hogy a paraszimpatolitikumok alkalmazása (pl. atropin, homatropin) hogyan okoz bronchus 

tágulatot. 

A szimpatikus idegrendszer noradrenalin felszabdulása negatív feed-backen keresztül az 2 

receptorokat serkenti, amely gátolja az acetil-felszabadulást, s mintegy paraszimpatikus 

gátlást okoz.  

A foszfodiészteráz enzim a cAMP-t alakítja 5’-AMP –vé, ezáltal okozva simaizom 

kontrakciót. A foszfodiészteráz enzim gátlása emeli a cAMP szint, így a simaizom relaxált 

állapotban marad. Nem-szelektív foszfodiészteráz gátló (PDI) vegyületek a papaverin, 

teophyllin, teobromin, coffein. Később a szelektív PDI-5 receptor gátló vegyületek 

kifejlesztése (sildenafil, tadalafil, vardenafil) nagyban hozzájárultak az erectilis dysfunkció 

kezelésének megoldásához. 
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A papaverin csökkenti az erek tónusát és a vérnyomást, fokozza az agyi- és a 

coronariakeringést. Az arteria pulmonalis és a perifériás erek erős tágulása miatt embóliában 

is hasznos lehet. Erősen tágítja az agyi ereket, növeli az agyi keringést és a mikrocirkulációt. 

Oldja a gyomor-béltraktus görcseit, pylorus-spasmust, epekő-colicát. Jól hat az urogenitális 

rendszer görcsös állapotaira. Ernyeszti a hörgőket. A szívizom ingerlékenységét csökkenti, 

növeli a refrakter szakot (mellékhatások tekintetében emiatt növeli az arrhythmia 

megjelenését), negatív kronotrop hatást fejt ki.  

 

Mellékhatások: 

Tachycardia, arrythmia, gyors iv. alkalmazás esetén vérnyomásesés, collapsus. 

Álmosság, szédülés, fejfájás előfordulhat az agyi erek tágulata miatt. 

Hányinger, hányás, étvágytalanság, hasmenés vagy székrekedés, májkárosodás sárgasággal, 

eosinophiliával (hepatikus hiperszenzitivitás), thrombocytopenia, nagyobb dózisok 

alkalmazása esetén laktát acidózis jelentkezhet, kiütések, arckipirulás (bőrerek dilatációja 

miatt), allergiás reakciók 

 

Kontraindikációk: 

Infarctus myocardii acut szakasza, májelégtelenség, szívelégtelenség, II-III fokú AV blokk 

Kontrakció

Gαs Gαi

A
denilát-cikláz

ββ M2 M3

Foszfolipáz C Gq/11+ - +
Protein-
kináz C

α2

szimpatikus paraszimpatikus

noradrenalin

-

acetilkolin

K+ Ca2+
DAG

IP3

+

-

i.c.[Ca2+]

cAMPATP

relaxáció
foszfodiészteráz

5’-AMP

-
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Javallatok: 

Simaizomgörcsök (epe-, vese- és ureterkő colica, gastrointestinalis görcsök, bronchusgörcs, 

menstruációs görcsök), arteriosclerosis obliterans, arteriás és pulmonalis embolia, cerebralis 

ischaemia. 

 

Expediálási ismeretek: 

Meristin tabletta, Neo-Bilagit filmtabletta, Papaverinum Hydrochloricum injekció, 0,04 g 

tabletta, Suppositorium spasmolyticum FoNo VII, Troparin combinatum tabletta. 

 

 

 

 

 

 

Coffein 

A PDI származékoknál fontos tárgyalnunk a coffeint, mint hatóanyagot. A coffein, egyéb 

metil-xantin származékkal együtt a kávébabban (Coffea arabica), tealevelekben (Thea 

sinensis), a kakaóban (Theobroma cacao), az afrikai kóladióban (Cola acuminata), a máté 

levélben (Mate folium), a Gvaránában (Guarana) fordul elő. Egy átlagos csésze kávé 85-150 

mg coffeint tartalmaz.  

150 mg-nál nagyobb adagok lefekvés előtt fogyasztva idegességet, nyugtalanságot, tremort, 

nagyobb adagok görcsöt okozhat.  

Farmakodinámia: 

Hatásmechanizmusa (mint általában a metilxantin származékoké) azon alapszik, hogy gátolja 

a foszfodiészteráz enzim (PDE) működését, mely elsősorban a cAMP növekedéséhez vezet, 

ez utóbbi pedig fokozza a catecholaminok felszabadulását s a kialakuló sympathicus izgalmat, 

másrészt a koffein antagonizálja az adenozin hatásait az A1 és A2 receptorokon keresztül, ami 

több szervben ugyancsak a cAMP koncentráció növekedéséhez vezet, és szimpatikus 

aktivitásához vezet. 

Expediálási ismeretek: 

ALGOPYRIN COMPLEX tabletta, ANTINEURALGICA tabletta, BÉRES TRINELL PRO 

filmtabletta, COLDREX tabletta, GRIPPOSTAD C kemény kapszula, KEFALGIN 

filmtabletta, MIRALGIN tabletta, PANADOL EXTRA 500 mg/65 mg filmtabletta, 
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PANADOL ULTRA pezsgőtabletta, PANADOL ULTRA tabletta, QUARELIN tabletta, 

SARIDON tabletta, Suppositorium analgeticum FoNo VII. Naturland, Pharma Product, 

Suppositorium analgeticum forte FoNo VII. Naturland, Parma Produkt, Tabletta analgetica 

FoNo VII. Naturland. Tabletta antidolorica FoNo VII. Naturland, Tabletta antidolorica FoNo 

VII., Tabletta coffeini 100 mg FoNo VII. Naturland, Pharma Produkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nikotin 

Nicotinae folium, dohánylevél, Nicotiana tabacum L., N. rustica L. (Solanaceae) 
 
Szinoníma: tabak, tubák, bagó 
 
Komponensek: nikotin, nornikotin, anabazin, nikotirin, flavonoidok, kumarinok 
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Gyógyászati felhasználás: 
 
Gyógyászati felhasználása nincs, mivel használata egészségkárosodáshoz vezet, és 

kimondottan káros az egészségre, ezért az orvosok és gyógyszerészek nagy erőkkel küzdenek 

a dohányosok pszihés dependencia leküzdésének támogatásában. Erre receptköteles 

gyógyszerként nikoton receptor antagonista gyógyszer alkalmazható, amely Champix 

(vareniklin) néven van forgalomban. A hatóanyag nagy affinitással és szelektíven kötődik a 

a4b2 neuronális nikotinerg acetil-kolin receptorhoz, ahol egy alacsonyabb intrinsic agonista 

hatása van, és nikotin jelenlétében ANTAGONISTA hatást fejt ki.  

A dohánylevél összetételét elsősorban a dohánylevélfajták, a talaj minősége (arany korona 

értéke), a talajjavítók és a növényvédelemhez használt peszticidek, valamint a dohány 

feldolgozásánál alkalmazott eljárásban felhasznált vegyi anyagok határozzák meg. A 

dohányban több mint 3000 komponenst izoláltak. A dohánylevélben jelen levő 

vegyületcsoportok között szénhidrátokat, nitrogéntartalmú anyagokat, szerves savakat, festék-

anyagokat, cserzőanyagokat, illóolajokat és gyantákat egyaránt találunk. A legjelentősebb 

anyagok: a nikotin (1-15 mg/cigaretta), a nitrát (0,3-20 mg/cigaretta), a dohányspecifikus N-

nitrozaminok (TSNA) közül az N-nitrozonornikotin (4,5-58000 ng/g dohány) és a 4-(N-

nitrozometilamino)-1-(3-piridil)-1-butanon (kb.10745 ng/cigaretta) ill. a kátrány. A cigaretták 

kátránytartalma különböző, ezért is fontos információ az „ultra alacsony (ultra light)”, az 

„alacsony (light)”, a „közepes” és a „magas” füsthozamú jelzés a cigarettákon. A dohányosok 

a kedvelt cigaretta típusát általában hűségesen használják, ami azt jelenti, hogy nem szívesen 

cserélik más cigarettára, ha csak a „saját típus” nem elérhető, mivel megszokták annak 

erősségét, ízét, illatát, zamatát. Természetesen egyes cigaretta típusoknál az erősség más 

nomenklatúra szerint lehet jelezve pl.: gold, silver, stb. Az ultra alacsony jelzésű 

cigarettákban a kátrány mennyisége 5 mg-nál alacsonyabb, az alacsony hozamúakban 5-15 

mg, az illatosított cigaretták többségében a kátránytartalom a 15 mg-ot is meghaladja. 

Egy szál cigarettában 1-15 mg nikotin található, a cigaretta gyártójától függően. A light 

cigarettákból egy kémiai módszerrel nikotint vonnak ki, így annak nikotin tartalma sokkal 

kisebb (akár 1 mg). 

A dohányfüst 

A dohányfüst a vegyi anyagok rendkívül komplex keveréke. Akkor képződik, amikor a 

különböző alkotórészt tartalmazó dohánylevél a cigaretta szívása közben tökéletlenül ég el. 

Becslések szerint a dohány megszívásakor a különböző hőmérsékleti skálán felizzó, valamint 

a megszívások közötti periódusokban hamvadó cigaretta füstjében mintegy 4000 komponens 
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van. A nagyszámú komponens képződésének oka, hogy a változó hőmérsékleten több égési 

termék keletkezik. 

A dohánytermékek égése ún. főáramú, ill. mellékáramú füst képződésével jár együtt, 

megkülönböztetünk még másodlagos vagy környezeti dohányfüstöt. 

A főáramú füstben gáz-, gőz- és részecskefázist különböztetünk meg. A főáramú füst 

legnagyobb részét a gáz fázisa alkotja (a gázfázis 58 %- a nitrogén, 13 %- a széndioxid, 3,5 

%- a szén-monoxid). A főáramú füst teljes kiáramlásának közel 30 %- a dohányból, 70 %- a 

cigarettán áthaladó égéstermékekkel szennyezett levegőből származik. A mellékáramú füst a 

cigarettamegszívások közötti időintervallumokban keletkezik és áramlik ki a parázsló 

cigarettavégből a környező levegőbe. Összehasonlítva a főáramú füst és a mellékáramú füst 

komponenseit megállapíthatjuk, hogy azok fizikokémiai paraméterei hasonlóak, de nem 

ugyanazok. Ugyancsak nagy a hasonlóság a komponensekben, de azok aránya jelentősen 

eltérő. A mellékáramban a komponensek többsége meghaladja a főáramban levő hasonló 

komponensek koncentrációját. Ez képezi az alapját annak a véleménynek, hogy a passzív 

dohányzást sokkal veszélyesebbnek tartják, mint az aktív dohányzást. A valóság persze az, 

hogy az aktív dohányos egyúttal passzív dohányos is.  

A dohányfüstben azonosított karcinogének száma közelít a százhoz. Ezekhez a 

karcinogénekhez tartozik a polinukleáris aromás szénhidrogének közül 10, közöttük van 

további 6 heterociklusos szénhidrogén, 8 illékony szénhidrogén, 4 N-heterociklusos amin, 10 

N-nitrozamin, 2 aldehid, 10 különféle szerves vegyület, 9 szervetlen vegyület és 3 fenolos 

származék. 11 vegyületet (2-naftil-amin, 4-amino-bifenil, benzol, vinil-klorid, etilén-oxid, 

arzén, berillium, nikkel vegyületek, króm, kadmium és polonium-210) az IARC (International 

Agency for Research on Cancer, Nemzetközi Rákkutató Ügynökség) a bizonyítottan humán 

karcinogének közé sorol, ezek a főáramban vannak jelen. 

A dohányzás szövődményeiként meg kell említeni a koronária megbetegedéseket ((coronary 

artery disease), (CAD)), myocardiális infarktus, stroke, hypertónia, arteriosclerosis, asthma 

bronchiale, bronchitis, gastritis, ulcus pepticum, vasoconstrictio főleg a végartériákon, 

laryngea, trachea, pulmo, gaster,- rosszindulatú daganatos elváltozásai. A pipázó egyénekben 

a szájüregi rákok kialakulása a gyakoribb. Ezeket az alábbiak alapján osztályozhatjuk: 

A, Légzőszervi megbetegedések 

• Krónikus obstruktív pulmonáris megbetegedés (COPD) 

• Asztma bronchiale 

• Tuberculosis 

• Habituális horkolás 
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B, Belgyógyászati (anyagcsere és kardiovaszkuláris) betegségek 

• A dohányzás az inzulinrezisztencia növelésével hozzájárul a metabolikus szindróma, a 

hipertónia, a diabetes mellitus és a szívinfarktus kifejlődéséhez. 

• A dohányfüstben lévő karcinogén anyagok érszűkítő hatásúak, ezáltal felgyorsul a 

véralvadás folyamata, a simaizom sejtek a nagyobb erek intimájába is bevándorolnak, 

proliferálnak, érfali sérüléseket, és plaque-okat okozva. Mindezek atherosclerozis 

kialakulásához vezetnek. 

• thromboembolia, cerebrovaszkuláris betegségek (stroke, subarachnoidealis vérzés), 

aorta aneurizma, szívelégtelenség, arrhytmiák megjelenése 

C, Egyéb szervek károsodásai 

• Szembetegségek: cataracta, macula degeneratio, melyek a felnőttkori vakság 

kialakulásában nagy szerepet játszanak. 

• Bőrelváltozások: a dohányosok sárga ujjai, az arc bőrének ráncosodása, prekancerózus 

elváltozások az ajakon és szájnyálkahártyán, hajlamosít a köröm gombás megbetegedésére. 

• Gasztrointesztinális kórképek: 

• A szájüreg esetében a periodontitisz, a gingivitisz és korai fogvesztés kockázata 

megnő. 

• Gyakori a fekélybetegség és a Crohn-betegség kialakulása. 

D, Endokrin rendszer: 

• A dohányzás stimulálja egyes hipofízis hormonok elválasztását, emelkedik a plazma 

prolactin, adrenocorticotrop hormon (ACTH), növekedési hormon (GH), arginin-vazopresszin 

szintje. Többek között ezek a hormonális változások állhatnak a férfiak csökkent 

nemzőképessége és a nők csökkent fertilitásának a hátterében, valamint a rendszeresen 

cigarettázó várandós anyák esetében a koraszüléseket, ill. a szoptató anyáknál a rövidebb 

szoptatási periódust. 

• A dohányzás a pajzsmirigyműködésre káros hatással van. A dohányzás elősegítheti a 

Graves hyperthireoidizmus kialakulását, ill. a golyva kialakulása is gyakoribb dohányosoknál. 

- A dohányzás során csökken a kalciumfelszívódás, alacsonyabb a parathormon és 

szérum kalcitonin szintje. Mindezek az osteoporózis kialakulásának kockázatát növelik, főleg 

idősebb korban, ahol a calcium- csont anyagcsere folyamata nem stabil. 

- Dohányzó nők esetében: csökken a fogamzó képesség, fiatalabb korban bekövetkezik 

a menopauza, a szokásos menopauzális tünetek kellemetlenebbé válnak, az orális 

fogamzásgátló tabletták hatása megbízhatatlanabbá válik a farmakokinetikai interakció miatt. 

E, Egyéb káros hatások 
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A dohányzás: 

• gyengíti az immunrendszert 

• kedvezőtlen hatással van a gondolkodásra és a memóriafolyamatokra 

• csökkenti a szervezet C-, B1- és B6-vitamin tartalmát 

• számos gyógyszer metabolizmusát megváltoztatja (farmakokinetikai interakció 

enzimindukció miatt). 

 

Farmakodinámia:  
  

A cigarettafüstből bekerülő nikotin meglehetősen gyorsan eléri a központi idegrendszert. A 

vér-agy gáton a nikotin átjutása passzív perfúzióval ill. carrier mediálta transzporttal történik. 

Az agyban a nikotin koncentrációja gyorsabban csökken, mint a vérben, ami azzal 

magyarázható, hogy a nikotin a test más részeiben halmozódik fel. Legnagyobb 

nikotinaffinitású szervek a máj, vese, a lép, ill. a tüdő. 

A cigarettázás során létrejövő gyors artériás nikotinkoncentráció-emelkedés hozzájárul e 

beviteli forma erős addiktív potenciáljához. Nikotinos rágógumi és tapasz használatakor a 

nikotin artériás koncentrációja jóval lassabban emelkedik, így ezek addiktív potenciálja jóval 

kisebb. A dohányosok vérének nikotinszintje jellegzetes napi ingadozást mutat, reggel 

gyorsan emelkedik, estére eléri a maximumot, éjszaka a koncentráció leesik. A nikotin 

lebontásának nagy része a májban történik, a kiürüléséért felelős szerv a vese, a szervezetbe 

bevitt mennyiség 85-95 %- a vizelettel ürül ki. 

A nikotin farmakológiai hatásainak spektruma igen széles, számos változást hoz létre 

szervezeti (szívfrekvencia és vérnyomás emelkedés, csökkent hőmérséklet, vércukor 

mobilizáció, szabad zsírsavszint-emelkedés a vérben, emelkedett vérkatekolamin-szint) és sejt 

szinten (apoptózis befolyásolása, kromoszóma aberrációk és oxidatív stressz indukálása, 

számos transzkripciós faktor aktiválása stb.). 

 

A nikotinaddikció neurobiológiája 

Az örömérzéssel járó tevékenységek (így az addiktív drogok használata is) a mesolimbicus 

dopaminerg pályarendszer excitációját fokozzák. A nikotin tekintetében bizonyított, hogy 

fokozza a VTA (középagyi ventrális tegmentális area) dopaminerg sejtjeinek aktivitását, ami 

fokozott dopamin-felszabadulással jár. A VTA-ban a dopaminerg neuronokon kívül GABA-

erg interneuronok is találhatóak, melyek fontos szerepet játszanak a dopaminerg neuronok 

aktivitásának szabályozásában. Tehát a VTA-ban a nikotin mind a dopaminerg, mind az 
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azokat gátló GABA-erg sejteken (interneuronokon) lévő receptorain keresztül fokozza ezen 

sejtek aktivitását, azonban a GABA-erg sejteken lévő receptorok gyorsabban 

deszenzitizálódnak, így aktivitásuk krónikus adagolás során kevésbé fokozódik, mint a 

dopaminerg sejteké. A nikotin a VTA dopaminerg sejtjein lévő GABA-erg terminálisokon 

lévő receptorain keresztül először fokozza, majd hosszan gátolja a GABA-erg átvitelt, ezzel is 

rontva a GABA-erg sejtek dopaminerg sejtek irányába mutató gátló hatását. 

A pályarendszer kiindulási (VTA) és célállomásaiban (NAc, prefrontális kéreg) különböző 

alegység összetételű nAchR-k expresszálódnak. A nikotin a nikotinos acetilkolin 

receptorokon (nAchR) fejti ki biológiai hatásait. A receptor az 5 alegységből felépülő 

(pentamer) ioncsatornák közé tartozik. A receptorok felépülhetnek azonos (homopentamer) 

vagy eltérő (heteropentamer) alegységekből. Az alegységeknek számos fajtája van, melyek 

különböző gének termékei. A központi idegrendszerben előforduló nAchR alegységeket 

kódoló gének közül jelenleg 11 ismert, ezek között nyolcféle α- (α2-α7, α9, α10) és háromféle 

β-alegység (β2-β4) van. Ezen receptorok közül az α7 homopentamer receptorok alacsony 

affinitású, az α4β2 heteropentamer receptorok magas affinitású nikotin-receptorként ismertek. 

A receptorok a neuronok különböző részein való lokalizációjuk szerint lehetnek 

somatodendriticusak vagy presinapticusak. 

A nikotin-receptorok krónikus nikotinbevitel során deszenzitizálódnak (az agonistára adott 

biológiai válasz csökken), majd ennek kompenzálásaként upregulálódnak (a receptor szám 

növekszik). A receptorok deszenzitizációja az éjszakai absztinencia alatt teljesen megszűnik, 

reggel tehát a receptorok „érzékenyebbek”, ezzel magyarázható az a jelenség, hogy a 

dohányosok az első cigaretta kapcsán számolnak be a legnagyobb örömszerzésről. Az 

upreguláció rendszeres nikotinbevitel mellett kb. 7 nap alatt jön létre, és 4-8 hét absztinencia 

után megszűnik. A dohányosok agyában a nikotinkötő helyek száma mind in vivo, mind in 

vitro módszerekkel vizsgálva emelkedik. Az emelkedés valószínűleg főleg az α4β2 

receptorok upregulációjával magyarázható, az α7 homopentamer receptor nem upregulálódik. 

A nikotin önadagolásának kialakulásához a β2 alegységet tartalmazó receptorok 

elengedhetetlenek. Ezen kívül az α4 alegység szerepe a nikotinaddikcióban és a dopaminerg 

rendszer szabályozásában szintén kiemelt. Valamint fontos szerepet tulajdonítanak az α7 

receptoroknak is, melynek blokádja a VTA-ban csökkenti a mesolimbicus rendszerben 

mérhető nikotin kiváltotta dopamin felszabadulást. 

A nikotin által aktivált agyi területek közé tartozik a cinguláris, az orbitális, a frontális és 

parietális cortex, a NAc, a striatum, az amygdala, ill. a hypothalamus egyes magjai. A nikotin 

szisztematikus vagy intracerebrális adagolása számos transzmitter szintjét megváltoztatja a 
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központi idegrendszer bizonyos területein. Így például megemeli az Ach-szintet a cortexben, a 

striatumban és a hippocampusban; a dopamin szintjét a striatumban, a substancia nigrában, a 

hippocampusban, a cingulumban és a prefrontális kéregben. A szerotonin szintet a 

nikotinadagolás a striatumban, a cortexben és a hippocampusban, míg a noradrenalin szintet a 

dorzális hippocampusban és a prefrontális cortexben fokozza. 

 

A nikotinaddikció genetikája 

 

Vizsgálatok szerint a dohányzás elkezdésének 56 %- ban genetikai háttere van és csak 44 %- 

a környezeti faktorok szerepe. Számos gén szerepe felmerült a nikotinaddikció hátterében, 

ezek leginkább a dopaminerg rendszer bizonyos elemeit, ill. a nikotin lebontásában résztvevő 

cytokrom P-450 enzimcsalád bizonyos tagjait kódolják. 

A CYP2A6 és CYP2D6 részt vesznek a nikotin cotininné a alakításában. Mindkét enzimnek 

számos allél változata ismert, melyek lehetnek lassú vagy gyors metabolizálók. Megfigyelték, 

hogy a lassú metabolizáló allélek protektív szerepet játszanak a nikotinaddikcióban, az ilyen 

alléleket hordozók kisebb számban fordulnak elő dohányosok között, könnyebben szoknak le 

a cigarettáról, ill. kevesebb cigarettát szívnak, mint a normál allélt hordozók. 

A dopaminerg rendszerre ható enzimek, melyek a dopamin metabolizmusában vesznek részt, 

szintén összefüggésbe hozhatók a nikotinaddikcióval. Ilyenek pl. a dopamin béta-hydroxyláz 

(a dopamin noradrenalinná alakulását katalizáló enzim); a thyrozin hydroxyláz (a 

nikotinaddikció szempontjából protektív tényező); a tryptophan hydroxyláz (a szerotonin 

szintézisében résztvevő enzim); a MAO enzimek (melyek a monoaminok metabolizmusában 

vesznek részt) és a catechol-O-methyltransferáz. 

Ezen kívül a dopamin receptoroknak is nagy jelentőséget tulajdonítanak a nikotinaddikció 

szempontjából. Vizsgálatok során felvetődött a dopamin 1-es (DRD1), 2-es (DRD2), 4-es 

(DRD4) és 5-ös (DRD5) génjének szerepe a nikotinaddikcióban. 

 
A dohányzásról való leszokás nem gyógyszeres módszerei 
 

A dohányzásnak, mint addiktív viselkedésnek van élettani oldala (nikotinfüggőség), 

neuromotoros oldala (habituáció) és pszichoszociális oldala (a dohányos szerep). Az 

addikciók gyógyítását fontos komplex módon megközelíteni, egyszerű kezelése nem 

elegendő, hanem a több szempontot figyelembevevő komplex terápiás programok lehetnek 

igazán hatékonyak. A leszokás nem egy esemény, hanem egy folyamat, melyet komolyan kell 

venni. 
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A dohányzók egy része egyedül, külső segítség igénybevétele nélkül próbál leszokni a 

dohányzásról. Ezzel szemben sokan vannak, akik segítséget kérnek, főként olyanok, akik 

többször is megpróbálták a leszokást, de sikertelenül. 

A nikotinról való leszokásnak vannak pszichológiai (kognitív) és társadalmi 

(környezeti) aspektusai. A leszokásnál ennek a két tényezőnek az interakciója lényeges, mert 

a dohányzást úgy is lehet tekinteni, mint az egyén által választott viselkedésformát, amely a 

környezet által is meghatározott. 

Érdemes megkülönböztetnünk az absztinenciát és teljes gyógyulást. Valaki először 

absztinensé kell váljon ahhoz, hogy aztán elinduljon a gyógyulás útján. Az absztinencia alatt 

erős hangulatváltozások tapasztalhatók, a páciens intenzív vágyakozást érez a nikotin iránt. A 

gyógyulás magába foglalja az absztinenciát, viszont akkor tekinthető gyógyultnak valaki, ha 

nehéz helyzetekben új megküzdési mechanizmusokat alkalmaz, nem vágyik a cigarettára és 

élvezi cigaretta nélkül is az életet. Minél hosszabb az absztinencia időszaka, annál nagyobb az 

esélye a gyógyulásnak. 

A leszokás fázisai: 

A többkomponensű leszoktatási programoknak 3 fő fázisa van. 

1. Előkészületi fázis 

 Az előkészületi fázisnak három fő célja van. Az első a leszokó egyén motivációjának 

és elköteleződésének felmérése és erősítése. A második, hogy konkrét leszokási dátumot 

határozzunk meg és addig is a leszokó elsajátíthasson olyan megküzdési stratégiákat, amelyek 

segíthetnek a leszokásban és az absztinencia fenntartásában. A harmadik, hogy a leszokó saját 

magát ellenőrizze naplóvezetéssel, hogy naponta hány cigarettát szív el, milyen helyzetekben 

és milyen hangulatban van a rágyújtás pillanatában. 

2. Leszokási fázis 

 Többfajta technika létezik, de egyik módszer sem bizonyult idáig kizárólagosan 

hatékonynak. A program akkor hatékony, ha különböző technikák együttesét alkalmazzák és 

ezzel a dohányzás különböző fenntartó tényezőit komplexen tudják befolyásolni. 

Technikák: 

 Azonnali abbahagyás – a módszer lényege, hogy a leszokó egyik napról a másikra 

teljesen abbahagyja a dohányzást. 

 Averziós technikák – azon alapulnak, hogy a dohányzást kellemetlen érzésekhez kösse 

a dohányos és ezzel csökkentse a dohányzás mennyiségét. 

 A nikotin fokozatos csökkentése – melynek során a dohányos kitűz egy abbahagyási 

dátumot és fokozatosan csökkenti a cigaretták erősségét és számát. 
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 Eshetőségi szerződéskötés – amikor is a terapeuták szerződést kötnek a pácienssel, 

amelyben az absztinencia megtartása esetén jutalmat, visszaesést követően büntetést 

határoznak meg. 

 Stimulus kontroll – A terápia célja stratégiák kifejlesztése a dohányzás kapcsán 

kialakított környezeti jelek, triggerek megváltoztatásához. A módszer alapfeltétele, 

hogy a dohányzás egy tanult magatartásforma, amelyet a környezetben lévő helyzetek 

megerősítenek. Az első stratégia, hogy megpróbálják megváltoztatni vagy teljesen 

elkerülni azokat a helyzeteket, amelyek a dohányzáshoz kötődnek. A másik stratégia, 

hogy alternatív magatartásformákat alakítanak ki, amelyek helyettesítik a dohányzást 

azokban a helyzetekben melyeket lehetetlen kikerülni. Több specifikus stimulus 

kontroll technikát dolgoztak ki. Az egyik ilyen technika arra utasítja a dohányost, 

hogy csak bizonyos megadott időközökben gyújthat rá. Így nem a helyzethez, hanem 

az időhöz kötődik a dohányzás, megszűnnek a helyzeti trigger mechanizmusok és 

csökken az elszívott cigaretták mennyisége. Egy másik technikánál a dohányos 

hierarchiát állít fel a dohányzás helyzetei között és lépcsőzetesen elhagyja a cigarettát 

az adott helyzetben. Egy harmadik technika, hogy csak kényelmetlen testhelyzetekben 

és kellemetlen helyszíneken dohányozhat az illető, ezzel megtörvén a dohányzás 

kellemes időtöltésként betöltött szerepét. 

 Csoportterápiás módszerek – melynek fő célja, hogy a résztvevők egymást motiválják 

a leszokásra. 

3. Fenntartó fázis 

 A dohányzásról való leszokás legfontosabb fázisa, mivel a leszokók nagy százaléka 

néhány napon belül újra visszaszokik. Ebben a stádiumban a visszaesés megelőzése a cél. A 

fenntartó fázisban hasznos stratégiák: az önértékelés javítása, az adaptív megküzdési 

stratégiák fejlesztése, a kognitív viselkedés terápia és a társas támogatás erősítése. 

A nikotin addikciót kezelő programokat számos terápiás technikával lehet kiegészíteni. Ilyen 

kiegészítő terápiák a progresszív relaxáció, a hipnózis és az akupunktúra.3, 4, 28  

 
A dohányzásról való leszokás farmakoterápiás módszerei 
 
Nikotinpótló terápia 

A nikotinpótló terápia részlegesen és átmenetileg pótolja a szervezetben az egyébként 

dohányzásból származó nikotint, mely ily módon segít: 

 csökkenteni a megvonási tüneteket 

 csökkenteni a dohányzás utáni vágyat 
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 a cigarettázást imitáló érzést kiváltani. 

Nikotinpótlásra használatos készítmények a rágógumi, a transzdermális tapasz, a szopogató 

tabletta, az inhaláló, az orrspray és a nyelv alá helyezhető tabletta. Mindegyik 

gyógyszerforma használata 18 éves kor után megengedett. Egy-egy kúra 3 hónapig tart, 

amennyiben a 3 hónapos kúra nem elegendő az absztinencia megtartásához, akkor tovább is 

biztonsággal használhatók. 

 

Nikotintartalmú rágógumi 

 A nikotintartalmú rágógumik kétféle erősségben (2 mg vagy 4 mg), ízesítés nélkül, 

mentolos vagy gyümölcsös ízben kerülnek forgalomba. A 2 mg-os készítmény napi 

maximális dózisa 25 db, a 4 mg-os esetében 15 db.  

Ioncserélő gyantába ágyazott nikotint tartalmaznak, valamint bikarbonátot a lúgos kémhatás 

érdekében, hogy felszívódhasson a hatóanyag. A száj nyálkahártyáján keresztül azonnal a 

vérbe jut, ahol megfelelő nikotinszintet biztosít a dohányzás iránti heves sóvárgás 

megfékezéséhez. 

A rágógumit lassan kell rágni, körülbelül 6-8-szor, míg erős csípős íze nem lesz, majd néhány 

percig az íny mellett kell pihentetni. Ezt fél órán át javasolt ismételni. Amikor erős a 

rágyújtási kényszer, akkor kell a rágógumit használni. Az első napokban a megszokott 

rágyújtások idején használjuk, majd fokozatosan, naponta egyre kevesebbet használva tudjuk 

elvonni a nikotint a dohányostól.  

Hazánkban forgalomban lévő készítmények: a Nicorette rágógumi és a Nicotinell rágógumi. 

 

 

 

 

 

Nikotintartalmú szopogató tabletta 

 1, 2, és 4 mg-os kiszerelésben van forgalomban. Napi maximális dózisa 1 mg-os 

tabletta esetén 25 db, 2 vagy 4 mg-os dózisnál 15 tabletta.  

Ebből a gyógyszerformából is nagyon gyorsan eljut a hatóanyag az agyba, azonnali 

jutalomérzetet okozva, mintha rágyújtana használója. 

Egyszerre csak egy tablettát szabad lassan elszopogatni, tilos szétrágni vagy egyben lenyelni. 

Adagolása a következő: az első 6 hétben 1-2 óránként, a 7-9. héten 2-4 óránként, végül a 10-

12. héten 4-8 óránként. 
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Előnyös gyógyszerforma, az idősek is elfogadják, jobban kedvelik, mint a rágógumit, ill. 

cukrot nem tartalmaz, ezért a cukorbetegek is használhatják. 

Hazánkban forgalomban lévő készítmények: a NiQuitin szopogató tabletta és a Nicotinell 

Mint szopogató tabletta.  

 

 

 

 

 

 

Nikotintartalmú transzdermális tapaszok 

Ez a leggyakrabban használt forma. Kapható 21 mg-os (30-as), 14 mg-os (20-as) és 7 

mg-os (10-es) formában. Kényelmes a használata, 24 óránként 1 db fix mennyiségű nikotint 

tartalmazó tapaszt kell felhelyezni a tiszta, száraz, szőrtelen bőrfelületre, mindig máshová. A 

tapaszt nem szabad félbevágni, mert akkor sérül a zárt vivőrendszer. 

A tapaszból a bőrön keresztül egyenletesen jut a véráramba a nikotin, mint egy infúzió, ezáltal 

egyenletes vérszintet biztosít, alacsonyabbat, mint a rágyújtáskor kialakult vérszint. 

Biztonsággal alkalmazhatók terhes nők esetében, akik abba akarják hagyni a dohányzást. 

Hazánkban forgalomban lévő készítmények: a NiQuitin Clear és a NiQuitin CQ 

transzdermális tapasz, a Nicorette patch áttetsző transzdermális tapasz és a Nicotinell TTS 

transzdermális tapasz.   

  

                                                       
 

Nikotintartalmú szublingvális tabletta 

 A szublingvális tablettát (2 mg nikotinhatóanyag-tartalommal) teljes feloldódásáig a 

nyelv alatt kell tartani. A nikotin kioldódása és nikotinpótló hatása mindenben hasonlít a 

rágógumihoz és a szopogató tablettához. Hazánkban jelenleg nincs forgalomban. 

 

Nikotintartalmú inhaláló 



 54 

 Szájba vehető műanyag tubus, melynek közepén nikotinnal impregnált porózus anyag 

található. Összesen 5 mg nikotin szabadul ki a porózus magból. A tubuson keresztül kell 

beszívni a levegőt és így jut a nikotingőz a tüdőbe. Ez a módszer közelíti meg legjobban a 

dohányzási szokásokat, mivel a belélegzett levegő tartalmazza a nikotint, a tüdőből szívódik 

fel és nagyon gyorsan eljut az agyba. Hazánkban jelenleg nincs forgalomban. 

 

Nikotintartalmú orrspray 

 A nikotin orrnyálkahártyán keresztüli felszívódása útján hat. Viszonylag gyors 

nikotinszint emelkedést okoz a vérben. Erősebb dohányosoknak ajánlott készítmény. 

Hazánkban jelenleg nincs forgalomban. 

 
Nikotinmentes terápia 
 Első vonalbeli farmakoterápiás készítmények (klinikai vizsgálatok alapján hatékony és 

biztonságos szerek): 

 Bupropion SR (Zyban), mely kettős hatásmechanizmusával segíti használóit. Emeli a 

dopamin és a noradrenalin szintjét az agyban, valamint lassítja ezek visszavételét a 

szinaptikus résekből. Így tehát enyhíti a rágyújtásra való késztetést, a sóvárgást és 

csökkenti az elvonási tüneteket. Alkalmazásának javasolt időtartama 9 hét. A 

gyógyszeres terápia megkezdése előtt ki kell tűzni a cigaretta elhagyásának napját. 

Erre azért van szükség, mert előbb kell elkezdeni a bupropion SR szedését a megfelelő 

vérszint (1 hét alatt alakul ki) elérése végett, mint elhagyni a dohányzást. A kezdő 

adag reggelente 150 mg 3 napon keresztül, majd a továbbiakban napi 2x150 mg reggel 

és késő délután. Leggyakoribb mellékhatásai a szájszárazság, álmatlanság és fejfájás. 

Ellenjavallt azoknak, akik túlérzékenyek a hatóanyaggal szemben, epilepszia, bulimia, 

anorexia nervosa esetén, valamint MAO-bénítókkal együtt nem adható. 

 

 

 

 

 

 Varenicline, melynek használatát az FDA 2006-ban hagyta jóvá. A vegyület parciális 

nAchR agonista hatással rendelkezik. Kis ligand koncentráció esetén agonista, míg 

nagy ligand koncentráció esetén (dohányzás) antagonistaként hat a receptoron. 

Mérsékelt dopamin felszabadulást okoz, ami a cigaretta utáni sóvárgás, ill. az 
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absztinenciát kísérő megvonási tünetek csökkentésével párosul, ugyanakkor a szer 

addiktív potenciálja is alacsonyabb. 

 

 

 

 

 

 Mecamylamine, egy nikotin antagonista vegyület. Nikotintapasszal kombinálva 

növeli a leszokási arányt. 

 Ezüst-acetát, melyet averziós terápia során használnak. A dohányzás habituális 

gyakorlatához kötődő pozitív élményt próbálja kioltani negatív élmény csatolásával. 

Az ezüst-acetátot rágógumiba vagy cukorkába ágyazzák. Elfogyasztása után 

rezidumot hagy a szájban, mely a dohányfüsttel kellemetlen, fémes ízű szulfid sót 

képez, így segít a dohányzástól való tartózkodás gondolatának fenntartásában. 

Másodvonalbeli farmakoterápiás készítmények (bizonyítottan hatékony szerek, de 

mellékhatásaik beszűkítik terápiás felhasználhatóságukat): Clonidin, Nortyptilin, Naloxon, 

Naltrexon 

 

THC 

Cannabis herba, Cannabis sativa L. ssp. Indica (Cannabaceae) 
 

Szinonima: kender, hasznos kender, indiai kender 

 

A marihuána fogyasztás már az időszámítás előtti időkben elterjedt volt, 

Indiában és Iránban már Kr. e. 1000-ben ismerték mámorkeltő hatását. A hasis élvezete a 11. 

században széleskörben elterjedt volt az iszlám-török társadalom körében. Ekkor foglalták el 

Bagdadot a szeldzsuk-törökök. 1090-ben Perzsiában Hasszan-el Szoban –fanatikus iszlám 

vezér- alapította meg a Hashishiyan rendet, tagjai mint „assasinek”, „orgyilkosok” váltak 

ismertté Nyugaton. Marco Polo leírta, hogy „a Hegyek Öreg Embere” (Hasszan) fiatal 

embereket csalt csapdába és egy titkos növényi étellel (hasissal) etette őket, melyről azt 

állította, hogy valódi bepillantást ad a paradicsomba. Ezek a fiataloknak az erődben csak 

szórakozniuk kellett és megfelelő fizikai erőnlétben kellett lenniük. Azonban ezekért a 

szórakozásokért a várúr cserébe azt követelte, hogy veszélyes küldetéseket vállaljanak és 
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kockáztassák az életüket. Marco Polo nézete szerint azzal bíztatta őket, hogy ha visszatérnek, 

a csodafű révén, az angyalok segítségével újra élvezhetik a paradicsomi állapotot. 

 A 12. században arab történészek szerint a szufi szekta is fogyasztotta a hasist. A szufi 

(sufish: gyapjút viselő) misztikus szektája az Iszlámnak, követői a szufisok 9. században 

jelentek meg először. Sokat imádkoztak, naponta több órát, többször koplaltak, és sokat 

meditáltak. Távol tartották magukat a világi élvezetektől, önmegtartóztatóak voltak. Úgy 

tartják, hogy a marihuánát Haidar, a szufista sejk találta meg Kharasan-ban (a mai 

Afganisztán és Északnyugat-Irán területe). 1200 körül Haidar egy hegyi kolostorban élt. 

Egyszer a hegyek között sétált fáradtan és éhesen. Ekkor egy ismeretlen növényt leszakított és 

megette. Ekkor érezte, hogy éhsége megszűnt és mámoros állapotba került. Az Ottomán 

Török Birodalomban is nagyon népszerű volt a hasis. Nagy Szulejmán (1520-1566) 

uralkodása alatt a történész al-Tunisz (1550) szerint az utca embere könnyen hozzájuthatott a 

cannabishoz Egyiptomban, úgy is nevezték, hogy „a szegények füve”. Az európai kereskedők 

ismertették meg az 1600-as évek elején a törököket a dohányzással, ekkor kezdték el az 

előkelők a dohányt és a hasist keverni és a vízipipákban (nargilé) szívni. A keresztes 

hadjáratok hatására az arab világ és Európa között kereskedelmi, és kulturális kapcsolat 

alakult ki a 13. századtól, azonban a cannabis, mint kábítószer, a 20. század közepéig nem 

terjedt el Európában. 

A marihuánának széles körű használata a hatvanas évektől figyelhető meg a nyugati 

kultúrában, a kábítószerek felértékelődtek a diákmozgalmak alternatív értékrendjében. A 

hetvenes években érte le a csúcsot az alkalmazása, majd miután 11 USA-beli államban 

dekriminalizálták a használatát, használata csökkent. 

 

Előfordulás, jellemzői:  

A Cannabis sativa Amerikában, Afrikában és Ázsiában is előfordul, megjelenése eltérő lehet a 

földrajzi helytől függően. Jellemző rá, hogy magasra növő, nyúlánk, ágai viszonylag messzire 

helyezkednek el egymástól. Levelének ujjai keskenyek (6-12 ujj) és többnyire világoszöld 

színek. 

A Cannabis sativa ssp. indica-t már régóta használják, mint ipari növény, már kezdetektől a 

rostja miatt termesztették. A kőkori hálós halászat maradványai mutatják, hogy a 

fonalkészítés az egyik legrégebben végzett foglalkozás. Fontos textilipari nyersanyag is a 

kender. Rostjai a nedvességnek jól ellenállnak és erősek. Vitorlavásznak, hevederek, zsákok, 

kötelek, zsinegek készítésére használják a kenderfonalat. 
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Marihuánának a szárított, megtermékenyítetlen virágzatot nevezik. Leginkább cigarettába 

sodorva fogyasztják, gyakran dohánnyal keverve szívják a jobb éghetőség érdekében, ez az 

úgynevezett „joint”. 

 A vízipipa („bong”) használata is elterjedt. Előnye, hogy a benne lévő víz a füstben 

lévő káros anyagokat megszűri és le is hűti a füstöt és ezáltal csökkenti a használó tüdejére 

nehezedő terhet. 

Másik fogyasztási módja a vaporizer. A vaporizer során a kendert 185-210 C fokra hevítik. 

Ezen a hőmérsékleten az aktív anyagok elpárolognak, ezért nem kerül olyan sok káros 

égéstermék a használó tüdejébe. 

Hasisnak nevezik a kender gyantáját összegyűjtve, préselve. A kísérőleveleken és a 

virágzaton nagy mennyiségben fordulnak elő mirigyek és az általuk termelt gyantát, amelyet 

például a többi növényi résztől szitálással választanak el „kief”-nek nevezik. A virágpor nem 

tartalmaz THC-t, viszont a kief a hasis után az egyik legpotensebb, kivonás nélküli 

kenderkészítmény, a cannabinoidok főleg a gyantában találhatók. 

A hasis színe lehet a zöldtől kezdve az aranybarnán át a feketéig bármilyen, ez 

függ az előállítás módjától és tisztaságától. Hagyományos módon préseléssel és 

szitálással állítják elő. A szárított növényi részeket sűrű szövésű szöveten 

szitálják. A hasis minősége attól függ, hogy milyen sűrűségű szöveten szitálják. 

Minél sűrűbb a szita, a hasis annál jobb minőségű lesz, mivel a gyantamirigyek 

közé annál kevesebb növényi törmelék fog jutni. Ez a minőségbeli különbség 

meglátszik a hasis színén is, hiszen minél sárgább, annál tisztább. A hasis 

kloroformos besűrített, oldószer mentes kivonata a hasis olaj, melynek a hatóanyagtartalma a 

legnagyobb. Ezt dohányba keverve szívják vagy a cigaretta füstszűrőjét kenik be vele. 

A növény kb. 60 kannabinoidot tartalmaz, füvészkönyvekben gyakran említették, mint 

„minden bajra enyhülést adó gyógyírt”. Az Egybesült Államok patikáiban 1937-ig legálisan 

lehetett kender kivonatot kiváltani, mint idegnyugtató szert. Napjainkban is komoly vita 

folyik a növény legális gyógyászati célú alkalmazása körül; mert a cannabis több orvos 

véleménye szerint alkalmas (többek között) a sclerosis multiplexes betegek rohamainak 

enyhítésére, a rákos betegek kemoterápiás kezelése során fellépő táplálkozási nehézségek 

kezelésére, illetve a glaukómás betegek szemében az intraokuláris nyomás csökkentésére, 

illetve a rák-kemoterápiás gyógyszerek okozta hányás csillapítására (dronabinol). A harm 

reduction elmélet szerint a cannabis származékokra vonatkozó törvények bár szigorúak, 

hatástalanok, a bűnözés terjedéséhez vezetnek. Másrészt a cannabis kétségtelenül 

biztonságosabb, jóval kevésbé toxikus szer, mint az alkohol vagy a nikotin. A cannabis 
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gyógyászati felhasználása mellett érvelő oldal (pl. harm reduction elmélet) hatására ma az 

orvosok az USA több államában kísérleti jelleggel írhatnak fel cannabist a betegeiknek. 

A hatályos magyar törvények tiltják a marihuána terjesztését, valamint bármiféle használatát 

(beleértve az orvosi használatot is). 

 

Komponensek: 

A marihuána pszichoaktív hatásáért felelős hatóanyaga a THC, vagyis az 1-delta-9-

tetrahidrocannabinol. 

A legújabb kutatások azt mutatják, hogy a cannabis növény 60 különböző, cannabinoidnak 

nevezett anyagot állít elő, mint például cannabidiolt, cannabigerolt, cannabiolsavat, 

cannabiciklolt. A kialakuló pszichoaktív hatás erőssége a növény THC-tartalmától függ. A 

közönséges marihuána 0,5-3% THC-t, a hasis 2-10%, a hasisolaj viszont 30-70 % THC-t 

tartalmaz 

 

Farmakodinámia: 

Az elmúlt években két endocannabinoid receptort ismertünk meg alaposabban. 1989-ben A. 

Howlettnek és munkatársainak sikerült a központi idegrendszerben (KIR) a cannabinoid 

receptort kimutatni, amelyet CB1-receptornak neveztek el. Nemsokára megtörtént az adott 

receptor klónozása is. Később Mecholum és munkatársai felfedezték az endogén 

cannabinoidokat, a cannabinoid receptorok fiziológiás ligandjait. Ezek közül az első az 

arachidonoil-ethanolamid (AEA) vagy más néven anandamid. Ezt követte egy másik receptor 

felfedezése, amely az immunrendszerben, a B-limfocitákon helyezkedik el, amit CB2-

receptornak neveztek el. Később sikerült egy másik, a KIR-ben nagy mennyiségben jelenlévő 

endogén cannabinoidot, a 2-arachidonoil glicerolt (2-AG) is megtalálni. Ezen cannabinoidok 

(2-AG és AEA) a CB1 receptor endogén ligandjai, míg az exogén ligandja közül a 

tetrahidricannabinol a legjelentősebb. Fontos még megemlíteni a rimonabant, amely CB1-

receptor antagonista és amelyet a Sanofi Montpellierben található laboratóriumában állítottak 

elő. 

 A cannabinoidokra jellemző, hogy lipidtermészetű anyagok, így nem raktározódnak a 

vesikulákban, hanem az adott igénynek megfelelően szintetizálódnak. A szinaptikus résből 

való eltávolításuk a posztszinaptikus membránon található transzporterek által történik, ezután 

pedig a zsírsavamid hidroláz (FAAH) enzim bontja le ezeket a posztszinaptikus sejtekben. 

A cannabinoid receptorok G-fehérjéhez kapcsolt receptorok. 7 transzmembrán domént 

tartalmaznak, extracellulárisan található az N-terminális részük, míg intracellulárisan 
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helyezkedik el a C-terminális régió. A CB1-receptor megtalálható nemcsak a KIR-ben, hanem 

a here Leydig-sejtjeiben, az agyalapi mirigy elülső lebenyében, az adipocitákban valamint az 

endothelsejteken is. A KIR-ben megtalálható a kisagy, a hippocampus és a hypothalamus 

területén. A CB2 receptorokkal végzett vizsgálatok azt mutatják, hogy csak az immunsejteken 

helyezkednek el. Ez azt mutatja, hogy míg a CB2-receptorok csak immunomodulátor hatással 

rendelkeznek, a CB1-receptoroknak pszichotróp és anyagcsere hatása van. A CB1 - 

receptorok preszinaptikusan helyezkednek el, különböző neurotranszmitterek 

felszabadulásának szabályozásában játszanak szerepet. Ezen receptorok aktiválása útján 

gátlódik számos neurotranszmitter felszabadulása, úgymint a dopamin, a szerotonin, L-

glutamát, GABA, acetilkolin és a noradrenalin. 

Az endocannabinoidok kapcsolódnak a receptoraikhoz és aktiválják azokat, amelyekkel 

számos intracelluláris szignálmechanizmust indítanak el. A CB1-receptorokról elmondható, 

hogy enantiomer-szelektívek, Gi és Go fehérjéken keresztül hozzák létre hatásukat és ezáltal 

gátolják az adenilátciklázt. Ezen kívül megváltoztatják a Ca-csatornák permeabilitását és 

aktiválják a mitogen activálta protein (MAP) kinázokat is. Kimutatták, hogy az AEA a 

vanilloid-1 (VR1, kapszaicin) receptornak is a ligandja, míg a 2-AG csak a CB1-receptorhoz 

kötődik. Az endogén cannabinoidok lipidprekurzorokból szintetizálódnak és a szükségletnek 

megfelelően szabadulnak fel, helyileg hatnak autokrin vagy parakrin módon, gyorsan 

degradálódnak, továbbá preszinaptikusan fejtik ki hatásukat, gátolják valamely másik 

neurotranszmitter felszabadulását. Az endocannabinoidok átmenetileg képesek gátolni a 

GABA-erg neuronok gátló hatását, vagyis esetükben is létezik gátlásoldás. 

Mivel az endocannabinoidok hatással vannak a hippocampus GABA-erg neuronjaira is, 

szerepük lehet a rövid távú memória és a tanulás terén, a tanulási folyamatokat gátolja. A 

motoros működést is befolyásolják. A striátumban a dopamin által létrehozott facilitáló 

hatással szemben gátolnak. Koordinációs zavarok és ataxia formájában mutatkozik a kisagyra 

gyakorolt hatásuk. Kiderült az is, hogy az endocannabinoidok fokozzák az étvágyat. Az 

endocannabinoid rendszer hiperaktivitását figyelték meg genetikai alapon elhízott állatokban. 

Kimutatták, hogy rimonabant adva a cannabinoidok által létrehozott étvágyfokozódás 

megakadályozható. Friss vizsgálatok szerint az AEA mennyisége csökken a hypothalamusban 

leptin hatására. Valószínűleg a leptinszitézis szabályozásával hozzák létre étvágyfokozó 

hatásukat és ez a mechanizmus játszik szerepet a rimonabant étvágycsökkentő szerepében. 

Mindebből következik, hogy az endocannabinoid rendszer fontos szereppel bír az élettani 

folyamatok szabályozásában. 
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Az endocannabinoid rendszer és az addikció 

 Az endocannabinoid rendszer három mechanizmus által vesz részt a kábítószerek 

addiktív hatásainak kialakításában. Egyrészt közvetlen részt vesz a cannabis származékok, a 

nikotin, opiátok, alkohol reward hatásainak létrejöttében, előmozdítja a posztaddiktorok 

visszaesését. Vizsgálati eredmények mutatják, hogy a drogok fogyasztásakor fellépő 

jutalmazási hatás kialakulásában az endocannabinoid rendszer szerepet játszik. Sok CB1-

receptort írtak le a ventralis tegmentalis area és a nucleus accumbens területén (ezen területek 

az agy „jutalmazási” rendszerének részei), megtalálhatók még a hippocampusban, az 

amygdalában és a prefrontális cortexben.  

 A mesocorticolimbicus pálya dopaminerg neuronjait a CB1-receptorok által modulált 

inhibitoros és excitátoros neuronok szabályozzák. Ehhez futnak a hippocampus és az 

amygdala glutaminerg pályái, amelyeken ugyanúgy előfordulnak a CB1 receptorok. Ezen 

területek a „jutalmazási” mechanizmus memória és motivációs folyamatainak kialakításában 

vesznek részt. Miután aktiválódik a VTA és a nucleus accumbens, endogén cannabinoidok 

szabadulnak fel, és aktiválják a CB1-receptorokat. Ennek következtében a glutaminerg és 

GABA-erg neuronok transzmittereinek felszabadulása gátlás alá kerül. Az endogén 

cannabinoidok VTA dopaminerg pályáira kifejtett hatása az aktiváló glutaminerg és gátló 

GABA-erg transzmisszió gátlásából tevődik össze. A CB1- receptorok aktiválódása csökkenti 

a nucleus accumbens területén a glutamát felszabadulását, ennek következtében a nucleus 

accumbensből a VTA-ba futó GABA-erg neuronok gátló hatását is felfüggeszti, és így 

indirekt módon aktiválja a VTA dopaminerg neuronjait. 

Az endocannabinoid rendszer szerepe a drogok reward hatásában valószínűleg a VTA-ban 

lejátszódó endocannabinoid felszabadulás függvénye. A THC (delta-tetrahidrocannabinol) 

szelektíven aktiválja a VTA dopaminerg neuronjait. A nikotin, az opioidok és az alkohol 

szintén növelik a dopaminerg neuronok kisülési frekvenciáját. 

A CB1-receptorok a prefrontalis cortexben fontos szereppel bírnak a drogkereső magatartás 

létrejöttében is. Ez a szerep a dopaminerg rendszertől külön, mégpedig a prefrontális cortex 

glutaminerg pályáinak axonterminálisain lévő CB1-receptorok aktiválódásán át jön létre. Az 

addikció kialakításában azért játszik fontos szerepet a prefrontális cortex, mert részt vesz a 

reward (jutalom) hedonikus élménnyé történő átalakításában. 

A kábítószerek abbahagyása után történő visszaesésben is szerepet játszik az endocannabinoid 

rendszer. Az endocannabinoidok képesek befolyásolni a szinaptikus plaszticitást, mégpedig 

úgy, hogy hatással vannak a long term potentiation és a long term depression (ld. később) 

kialakulására a memóriával és addikcióval kapcsolatos területeken így a prefrontális cortex, a 



 61 

nucleus accumbens,a hippocampus és az amygdala területén. A nucleus accumbensben 

felszabaduló endocannabinoidok által a prelimbikus glutaminerg neuronok ismételt aktiválása 

az excitátoros neurotranszmissziót képes tartósan gátolni s ez által tartós depressziót (long 

term depression) hoz létre. Továbbá képesek tartósan deprimálni hippocampus gátló jellegű 

szinapszisait, mintegy előkészítve a tartós serkentés kialakítására az excitatórikus 

szinapszisokat (long term potentiation). 

Kísérleti állatokon keresték a visszaesés kialakulásának okát. Vizsgálták az állatok drogkereső 

magatartásának újbóli kialakulását különböző, a droghoz kapcsolódó „emlékeztetők” 

használatával és a korábban kapott kábítószerek re-expoziciója után is. Kimutatták, hogy 

három hete absztinens patkányok esetén ismét kokain-kereső magatartás alakult ki a 

cannabinoid agonista HU-120 adását követően, amelyet a rimonabant (CB1-receptor 

antagonista) teljesen felfüggesztett. Alkohol, nikotin és metamfetamin esetén is hasonlót 

mutattak ki. Ez alapján felvetődik, hogy az alkalmazott kábítószertől függetlenül, a CB1-

receptorokon keresztül mediálódik az emlékeztető-indukálta drogkereső magatartás. Ennek a 

másodlagos reinforcement hatásnak a gátlása reprodukálható a CB1-receptorok gátlásával. 

Nemrég fejeződött be egy prospektív longitudinális vizsgálat, amelynek eredményei 

alátámasztani látszanak a cannabis származékok azon hatását, hogy indukálhatják más 

függőséget okozó szerhez való visszatérést. 250, a DSM-IV kritériumoknak megfelelő heroin-

, kokain- vagy alkoholfüggő pácienst válogattak be a vizsgálatba és figyelték, hogy a 

marihuána befolyásolja-e a visszaesést a kórházból történő elbocsátás után. Ez alapján 

elmondható, hogy a marihuána fogyasztása szignifikánsan rontotta a tartós elvonás 

sikerességét. Csaknem ötszörösére emelkedett a kockázata a kokain, az alkohol és a heroin 

külön vagy együtt történő alkalmazásának. A cannabis fogyasztására csökkent a tartós 

remisszió valószínűsége és fokozódott az ismételt rendszeres kokain és alkohol fogyasztás 

kialakulásának kockázata. Ezeket a számokat látva talán nem megfelelő az a koncepció, mely 

szerint a marihuána elfogadható helyettesítő szer lehet a jelentős addiktív potenciállal 

rendelkező szerek abbahagyásakor. 

A marihuána által kiváltott tünetek közé tartozik az eufória, amely társulhat álmossággal és 

relaxációval, főleg ha a fogyasztó magányosan szívja el. Az álmosság társaságban nem 

jellemző, inkább felfokozott vidámság. Bekövetkezhet időszakos dezintegráció 

deperszonalizációval és az időérzék összezavarodásával. Lassabban telik az idő, a percek 

óráknak tűnnek. Azok az ingerek (auditív vagy vizuális), amelyek előzőleg semlegesek 

voltak, új tartalmat nyernek hallucinációk formájában. Zavart szenvedhet a rövid távú 

memória, és a finom, gondolkodást igénylő feladatok megoldása is. Gátolja a tanulási 
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folyamatokat, rontja az új ismeretek elsajátítását és az emlékezést. Felléphet még fokozott 

éhségérzet, amely társulhat kiszáradt szájjal és torokkal. Ezek a hatások csaknem 48 óráig 

tartanak. Ha valaki nagyobb THC-tartalmú füvet szív, akkor nem csak hallucinációk 

léphetnek fel, hanem paranoid-reakciók is. Pánikká fokozódhat a feszültségérzet és gyakran 

előfordul, hogy azzal az érzettel társul, hogy a hatás soha nem fog véget érni. Jelentős 

változásokat válthat ki a keringési rendszerben. Tachycardia léphet fel, amely dózisfüggő és 

elérheti a 140/min értéket. Jellemző tünet lehet még a conjuctivák igen erős belövelltsége és 

emelkedhet a vérnyomás is. Az izzadás gátolt, ami testhőmérséklet-emelkedést okozhat, főleg 

akkor, ha a fogyasztó meleg környezetben, mint például zsúfolt disco-ban van. 

A THC-re jellemző, hogy egy marihuánás cigaretta elfogyasztása során a THC-tartalom 

mintegy 60%-a szívódik fel. Ha az átlagos THC-tartalmat feltételezünk, akkor ez 10 mg 

hatóanyagnak felel meg. Gyors a felszívódása, bár a csúcs-plazmakoncentráció (peak 

concentration) 710 perc alatt fejlődik ki, a pszichés tulajdonságok csak fél óra múlva 

érezhetők. Szöveti felezési ideje 7-14 nap, egyszeri THC expozíciót követően az elimináció 

mintegy 2 hónap alatt megy végbe. Metabolizációja a májban történik és a metabolitok 

(köztük például a 11-hidroxi-delta-9THC) a vizelettel és a széklettel ürülnek ki a szervezetből. 

A THC-nek hosszú a felezési ideje, s így hosszú ideig van jelen a szervezetben, így elvonás 

után olyan hatású, mintha leszoktatna saját magáról. Ugyanakkor az egyén ez idő alatt is ki 

van téve farmakodinámiás hatásának, vagyis fokozottan érzékeny bármilyen hozzászokással 

szemben. A „kemény” drogokra jellemző, hogy hosszabb használat után, egyszerre történő 

elvonás során hirtelen elvonási tüneteket okoz, de a THC specifikus farmakokinetikája miatt 

(igen hosszú felezési idő) nem precipitál elvonási tüneteket, vagyis lágyabbnak mutatkozik, 

mint amilyen a tényleges természete. Ezért a cannabis, noha kemény drognak nem tekinthető, 

„alattomos” szer, mivel sokáig megtalálható a szervezetben és bármi másra könnyebb 

hozzászokni hatása alatt. 

Expediálási ismeretek: 

Mivel gyógyszertárban nem kapható, csupán a feketepiacon illegálisan beszerezhető 

formában elérhető kb.: 2000-8000 Ft/gramm áron. 
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IV. Lipid anyagcsere zavarra ható gyógynövények: 

 

A szív- és érrendszeri károsodások okozta megbetegedések jelentős népegészségügyi 

problémát okoznak napjainkban. Magyarországon a népesség 50%-a hal meg 

atherosclerotikus eredetű cardiovasculáris betegségekben.  

Az atherosclerosis vagy érelmeszesedés kialakulásában több tényező játszik szerepet. A 

folyamatot az endothelsejtek működési zavara indítja el, melynek hatására atherosclerotikus 

plakk alakul ki. A koleszterin felhalmozódása hozzájárul a plakk növekedéséhez, amely az ér 

szűkületével ischaemiát, vagy felszakadásával szívinfarktust okozhat. Az atherosclerotikus 

károsodások megelőzésében és terápiájában kulcsfontosságú szerepe van az antilipidaemiás 

kezelésnek. A dyslipidaemia a vérben található zsírok minőségi és mennyiségi eltérését 

jelenti. A primer dyslipidaemiák genetikailag determinált, a secunder dyslipidaemiák pedig 

egyéb betegségekben, illetve bizonyos gyógyszerek hatására alakulnak ki.  

A dyslipidaemiék kezelésének elsődleges célja az LDL szint csökkentése. Ezt életmód 

változtatással, gyógyszeres kezeléssel, illetve gyógynövény-alapú készítmények használatával 

érhetjük el. A koleszterinszint csökkentő gyógynövények köre gyorsan bővül. Ennek oka az, 

hogy a népgyógyászatban alkalmazott növények hatásosságát egyre több publikáció támasztja 

alá, illetve a világ különböző populációinak jobb egészségi állapotát vizsgálva újabb 

növények gyógyító hatását fedezik fel. 

A koleszterinszint csökkentő fitoterapeutikumok hatásmechanizmusa gyakran megegyezik a 

szintetikumokéval, de legtöbbször csak kiegészítő terápiaként alkalmazzuk őket.  

A lipidek részben a táplálékkal, részben bioszintézis útján kerülnek a szervezetbe. A lipidek a 

vérben lipoproteinek formájában szállítódnak, amelyek lipidből és fehérjéből álló 

makromolekulák. Bennük a hidrofób, apoláris lipidek egy hidrofil, poláros burokba vannak 

csomagolva. A burok részben fehérjéből áll, amelyet apoproteineknek nevezünk, továbbá 

foszfolipidekből és szabad koleszterinből. A különböző lipoproteinek lipid- és 

fehérjetartalma, így denzitása is különböző.  A kilomikronok a legnagyobb méretű és 

százalékos összetételben a legnagyobb lipidtartalmú, ezért a legkisebb denzitású 

lipoproteinek. ApoB-48, ApoA, ApoE és ApoC apoproteineket és a táplálékból származó 

triglicerideket és koleszterint tartalmaznak, a bél epithélsejtjei termelik és szekretálják a 

nyirokkerigésbe. Az endothélsejtek felszínén található lipoprotein-lipáz hatására a 

trigliceridek zsírsavra és glicerinre bomlanak, és kilomikron remnantok képződnek, melyek 

gazdagok koleszterin-észterben és ApoE-ben. A remnantok az ApoE segítségével a májba 



 64 

kerülnek, ahol a koleszterin tárolódhat, epesavakká oxidálódhat vagy bekerülhet a VLDL-be. 

A VLDL a lipideket szállítja el a májból, ApoB-100, ApoE és ApoC apoproteineket, 

koleszterinésztereket, és újonnan szintetizált triglicerideket tartalmaz. A keringésben a 

lipoprotein-lipáz a VLDL-ből a triglicerideket hidrolizálva szabad zsírsavakat szabadít fel a 

szövetek számára. A VLDL-ből az így kialakuló IDL trigliceridtartalma tovább csökken a 

lipoprotein-lipáz aktivitása miatt és LDL keletkezik belőle. Az LDL jelentős koleszteinészter-

tartalommal rendelkezik és ApoB-100 apoproteint tartalmaz. Az LDL-t a májsejtek és a 

perifériás szövetek veszik fel endocitózissal. Fő funkciója a szövetek koleszterinigényének 

kielégítése. A HDL-t a máj termeli, foszfolipideket, koleszterinésztereket, ApoA, ApoC, 

ApoE, és ApoM apoproteineket tartalmaz. Fő funkciója a szöveti koleszterin megkötése és a 

koleszterin szállítása a VLDL-hez és az LDL-hez. 

 

A lipoproteinek transzportja 

Az exogén és endogén lipidek szállítására különböző útvonalak léteznek (lásd az alábbi 

ábra). 

Az exogén útvonal a koleszterinnek és a triglicerideknek a gastrointestinalis traktusból 

történő felszívódásával kezdődik. A koleszterin és a trigliceridek a nyirokkeringés révén 

jutnak a vérbe. A zsírszövet, a szív, a harántcsíkolt izom és a laktáló emlők kapillárisaiban 

lévő lipoprotein lipáz a kilomikronok által szállított triglicerideket hidrolizálja, a felszabadult 

zsírsavat a szövetek felveszik. Az izomban a zsírsavak eloxidálódnak és az izomműködés 

energiaszükségletét biztosítják, a zsírszövetben pedig trigliceridként raktározódnak. A 

kilomikron, ami elvesztette trigliceridtartalmának jelentős részét, kisebb méretű és nagyobb 

denzitású részecskévé, kilomikron-remnanttá alakul, amely eljut a májhoz, ahol kötődik a 

májsejteken lévő receptorokhoz az apoE segítségével és endocitózison megy keresztül. A 

koleszterin a májsejtekben felszabadul és tárolódhat, epesavakká oxidálódhat vagy 

kiválasztódhat az epébe. 

Az endogén útvonal kiindulópontja a VLDL szintézisével a májban kezdődik. A VLDL 

képződés mértéke a rendelkezésre álló szabad zsírsavak és perifériából származó trigliceridek 

mennyiségétől függ. A VLDL molekulákat a keringésbe jutást követően a lipoprotein lipáz 

lebontja. Triglicerid tartalma csökken, így IDL-lé alakul. Fiziológiás körülmények között az 

IDL felét a máj felveszi, másik fele pedig LDL-lé alakul. Az LDL-t a perifériás sejtek és a 

máj endocitózissal veszik fel az LDL receptorok révén, amelyek az ApoB-t ismerik fel és 

kötik meg. A sejten belül az LDL disszociál a receptorról és a lizoszómális enzimek hatására 

a fehérjekomponense aminosavakra, a lipidkomponense pedig koleszterinre és zsírsavakká 
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alakul. Az így felszabadult koleszterin szabályozza a sejtek koleszterin metabolizmusát. 

Egyrészt gátolja az LDL receptorok szintézisét, így gátolja a feleslegesen nagy mennyiségű 

koleszterin felvételét a plazmából, másrészt a sejten belül gátolja a koleszterin szintézis 

enzimjét, a HMG-CoA-reduktázt, amely így az LDL-szint csökkenését eredményezi. A 

szabad koleszterin tartalom magas szintje a májban csökkenti az LDL receptorokat kódoló 

génszakasz transzkripcióját és ezért redukálja az expresszálódott LDL receptorok számát. 

Amikor csökken a májsejtek szabad koleszterintartalma, LDL receptorok expresszálódnak, 

koleszterint vesznek fel és így csökken a keringő LDL mennyisége. A koleszterinegyensúly 

fenntartásában fontos szerepet játszik a HDL, amely reverz transzporttal koleszterint szállít a 

májba az extrahepatikus sejtekből és az artériák falából. A májban a koleszterin epesavakká 

alakul, kiválasztódik az epébe és vagy kiürül a szervezetből vagy beépül a VLDL-be (lásd 

ábra) 

 
A lipidek (lipoproteinek) útja és a lipidcsökkentők hatásmechanizmusa 

Dyslipidaemia 

A dyslipidaemia a vérben található zsírok minőségi és mennyiségi eltérését jelenti. 

A dyslipidaemiák lehetnek elsődlegesek (primer), illetve másodlagosak (secunder). 

 

Primer dyslipidaemiák 
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A primer dyslipidaemiák genetikailag determináltak. Csoportosíthatjuk őket aszerint, 

hogy melyik lipoprotein koncentrációja emelkedett elsősorban (primer chylomicronaemia, 

familiáris hypertrigliceridaemia, familiáris kombinált hyperlipoproteinaemia, familiáris 

dysbetalipoproteinaemia, familiáris hypercholesterinaemia, familiáris ApoB ligand-hiány, 

Lp(a) hyperlipoproteinaemia). 

 

Hypercholesterinaemiák 

Familiáris hypercholesterinaemia: mutációk következtében jön létre, amelyek 

leggyakrabban LDL receptorok szintézisének hiányát okozzák. A homozigóta formájában két 

LDL receptor-gén hibás, itt gyakorlatilag nincs LDL receptor-szintézis, a heterozigóta 

formájában egy LDL recepor-gén hibás, itt a receptorok száma a normálisnak a fele. Klinikai 

jellemzői: homozigóta formájában arcus corneae, xanthelasma palpebrarum, korai 

szívinfarktus, generalizált arteriosclerosis heterozigóta formáiban az aorta meszesedése, 

aortabillentyűk károsodása, supravalvularis aortastenosis, a carotisartériák és az agyi erek 

előrehaladott érelmeszesedése fordul elő. 

 

Poligén hypercholesterinaemia: a leggyakoribb hypercholesterinaemia. Több genetikai 

eltérés és táplálkozási, illetve életmódbeli tényezők kölcsönhatásainak eredményeként jön 

létre. A koleszterin fokozott termelése és csökkent lebontása jellemző rá. Gyakran társul 

ischaemiás szívbetegséggel. 

 

Hypertriglyceridaemiák 

 

Familiáris hypertriglyceridaemia: a trigliceridszint mérsékelt emelkedésével jár, a 

VLDL részecskék száma növekszik meg vagy a VLDL és kilomikron felhalmozódása 

figyelhető meg. Gyakran társul hozzá a szénhidrát-anyagcsere zavara, hyperinsulinaemia, 

inzulinrezisztencia, csökkent HDL-koleszterin-szint, hypertonia, obesitas, hyperurikaemia és 

steatosis hepatis. Növekedő triglicerid mellett csökken a HDL szintje. A növekedett triglicerid 

az LDL összetételét kedvezőtlenül változtatja meg, ez magyarázza a triglicerid és az 

ischaemiás szívbetegség közötti szoros összefüggést. 

 

Hypercholeterinaemia és hypertriglyceridaemia együttes előfordulása 
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Familiáris kombinált hyperlipoproteinaemia: jellemző rá a változatos lipoprotein 

mintázat, lehet a koleszterin-és az LDL-szint emelkedett, a triglicerid normális, lehet a 

koleszterin, a triglicerid, VLDL és LDL is emelkedett vagy lehet csak a triglicerid és a VLDL 

emelkedett. Ezek a fenotípusok egyénen belül is változhatnak. Komplex anyagcsere betegség, 

hátterében az apo B és a VLDL fokozott termelése áll. Valószínűleg több genetikai hiba 

együttes előfordulása okozhatja.  Gyakran társuló kórképek a visceralis obesitas, a hypertonia, 

a 2-es típusú diabetes mellitus és a metabolikus szindróma. 

 

Dysbetalipoproteinaemia: akkor jelenik meg, ha egy ApoE2 allélt homozigóta formában 

hordozó egyén más lipidanyagcserét befolyásoló kórképpel is rendelkezik, például 

hypothyreosissal, diabetes mellitussal, más primer hyperlipidaemiával vagy metabolikus 

szindrómával. Az ApoE a VLDL és a kilomikron-maradványok keringésből történő 

eliminációjában játszik szerepet. Az ApoE2 allélt hordozókban ez kevésbé működik. A kórkép 

gyakran hajlamosít atherosclerosisra. 

 

Secunder dyslipidaemiák 

 

Egyéb betegségekben, például cukorbetegségben, alkoholizmusban, nephrosis-szindrómában, 

krónikus veseelégtelenségben, hypothyroidismusban, májbetegségekben, anorexia 

nervosában, magas kortikoszteroidszinttel járó betegségekben, és bizonyos gyógyszerek adása 

után alakulnak ki a secunder dyslipidaemiák. 

 

Diabetes mellitus 
 

Az 1-es típusú diabetes mellitusban elégtelen beállítás vagy ketoacidózis okozhat magas 

triglycerid-, vagy VLDL-szintet.  A 2-es típusú diabetes mellitusban gyakori a dyslipidaemia 

előfordulása, amely az inzulinrezisztenciával hozható összefüggésbe. A vérben emelkedett a 

triglycerid, VLDL és a VLDL-maradék szintje, a HDL szintje csökkent. 

 

Pajzsmirigybetegségek 
 

A hypothyreosisban emelkedett a koleszterin és a VLDL-szint, mérsékelt 

hypertriglyceridaemia is lehet. Ennek hátterében a máj LDL receptorok működése károsodása 

áll. Hyperthyreosisban csökkent a koleszterin szint. 
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Vesebetegségek 
 

A nephrosis szindróma gyakran jár együtt hypercholesterinaemiával vagy kevert 

hyperlipoproteinaemiával. Fokozott a fehérjevesztés okozta Apo B-tartalmú lipoproteinek 

termelődése, amely együtt jár a VLDL katabolizmusának csökkenésével. Krónikus 

veseelégtelenségben a triglycerid és a VLDL szint emelkedett, a HDL szint csökkent. A 

vesében a mesangialis sejtek endothelként és macrophagként viselkedve lipoproteineket 

vesznek fel és fokozzák a vesebetegség progresszióját. 

 
Májbetegségek 

 

Az akut májkárosodás fokozott VLDL szintézissel társul. Súlyos májlaesio esetén 

cirrhosisban a lipoproteinek szintje csökken. 

 

Alkohol 
 

A rendszeres, nagy mennyiségű alkohol fogyasztása hypertriglyceridaemiát, növekedett 

VLDL-, IDL- és kilomikronszintet okoz. A kismértékű, rendszeres alkoholfogyasztás növeli a 

HDL-t, ez javarészt a borban lévő flavonoidoknak köszönhető. 

 

HDL-deficiencia 
 
A HDL-deficiencia ritka genetikai elváltozások miatt alakul ki.  

 

A familiáris hypoalphalipoproteinaemia szintén öröklődő betegség, amely korai 

arteriosclerosishoz vezet. A lecitin-koleszterin-acil-transzferázt a máj termeli, és a keringésbe 

juttatja, ahol a lipoproteinekhez kötötten található. Az enzim teljes vagy részleges hiánya 

miatt felszaporodik a lipoproteinekben és a szövetekben a szabad koleszterin. A VLDL-szint 

növekedett, a HDL-szint csökkent, mindegyik lipoprotein szerkezete kóros. A kórképet 

corneahomály, haemalyticus anaemia, veseelégtelenség és korai atherosclerosis jellemzi. 

 

Fitoterápia 
 

A koleszterinszint-csökkentés legcélszerűbb módja a prevenció. Ezt elsősorban 

életmódváltozással, egészséges étrenddel, valamint ezt kiegészítő növényi alapú 
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készítményekkel lehetséges. A növények, fitoterapeutikumok hatásmechanizmusa 

többségében megegyezik a szintetikumokéval, de általában több támadásponton fejtik ki a 

hatásukat. 

A dyslipidaemia tekintetében a növényeknek elsősorban a koleszterinszint-csökkentésben van 

szerepük. Gátolni tudják a koleszterin bioszintézisét, ezen felül lassítják a koleszterin 

felszívódását és az epetermelés serkentése révén fokozzák a metabolizmusát és a kiürülését.  

A ma használt növényi szerek ez irányú alkalmazása hosszútávú tapasztalatból származik. 

 

Növényi szterinek (fitoszterinek), sztanolok, sztanol-észterek 

A növényi szterinek csaknem valamennyi növényfélében megtalálhatóak, izoprén 

vegyületcsoportba tartozó anyagok. Két nagy csoportjuk van, a fitoszterinek és a 

fitosztanolok. Mindkét vegyületcsoport előfordul a természetben szabad és észterifikált 

formában is. A leggyakrabban előforduló vegyület a béta-szitoszterin, a kampeszterin és a 

sztigmaszterin. 

A fitoszterinek szerkezete, fizikokémiai tulajdonságai és reakciókészsége nagyon 

hasonló a koleszterinéhez, így ugyanazok a lipoproteinek veszik fel és szállítják őket, mint a 

koleszterint, ennek következtében csökken a koleszterin abszorpciója. Mivel gátolják az 

adszorpciót, csökkentik a szérum koleszterin-szintet. 

A fitoszterinek és sztanolok napi bevitele megegyezik a koleszterinével, de a szérum 

szintjük sokkal alacsonyabb. Bizonyos szempontból különbözik a metabolizmusuk. Ennek a 

kémiai szerkezetükben lévő különbség az oka. A szteránvázuk egyforma, de a szterinekben 

van egy metil-csoport (kampeszterin), egy etil-csoport (szitoszterin), vagy egy további kettős 

kötés. A koleszterinnel ellentétben a növényi szterineket a máj nem tudja epesavakká 

átalakítani. Az intestinalis felszívódásban a különbséget egy, a bélhámsejtekben lévő fehérje 

okozza. A felszívódó koleszterin nagy része koleszterinészterré alakul, majd a kilomikron 

részévé válik. A fitoszterolok ezzel ellentétben alig kerülnek be a kilomikronokba, nagy 

részük visszakerül a béllumenbe. Ezen kívül a fitoszterinek a szerkezeti hasonlóságuk miatt 

kompetitíven gátolják a koleszterin felszívódását a bélhámsejtekben. 

Naponta 2-3 gramm növényi szterin bevitele 9-20%-kal csökkenti a szérum 

összkoleszterin- és LDL-koleszterin szintjét, a HDL-koleszterin szintet és a triglicerid szintet 

viszont nem befolyásolja.  

A legfőbb fitoszterin források a növényi magvak, a növényi olajok, az olajos magvak, a 

gabonafélék és a hüvelyesek. Különböző élelmiszereket dúsítanak fitoszterinekkel, illetve 
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fitosztanolokkal, például margarinokat, növényi alapú kenőzsiradékokat, tejalapú 

készítményeket, fermentált tejtermékeket, szójaitalokat és 50%-nál több rozslisztet tartalmazó 

kenyeret. 

A növényi szterineknek vannak nemkívánatos hatásai is, felhalmozódhatnak a vérben és 

hozzájárulhatnak a plakk-képződéshez, akárcsak a koleszterin. Ezen kívül a fitoszterin más 

lipoid jellegű anyagok mennyiségét is csökkenti, például a karotinoidokét és az E-vitaminét. 

Ebből következtetnek arra, hogy a lipid jellegű gyógyszerek felszívódását is befolyásolhatja, 

ezért a növényi szterinek alkalmazása visszaesett. 

 

Szója (Glycine sp.) 

 

Szinonima: soybean (eng.), soya bean (eng.)  

 

Előfordulás, jellemzői:  

A szójabab gyógyászati felhasználása a Távol-Keleten, Japánban, Kínában és Koreában 

rendelkezik hagyományokkal. A szója a hüvelyesek (Fabaceae) családjába tartozó, lágyszárú, 

egynyári növény. A növény bütykös, barna, szőrös hüvelytermése 1-4 ovális vagy 

gömbölyded, változatos színű magot tartalmaz.  

Az iparban a szóját többféleképpen feldolgozzák. Szerves oldószeres kivonással, illetve 

préseléssel jutnak a szójatejhez, szójalecitinhez, a szójaliszthez és a szterolokhoz. Vizes 

kivonással és hőkezeléssel jutnak szintén a szójatejhez és a szójafehérjéhez. Fermentálással 

kapják meg a szójaszószt, illetve a szójabab csíráztatásával jutnak el a szójacsírához. 

Nagy jelentőségű a szója termésének a kivonata, a szójalecitin. Ez főként foszfatidil-

kolinból épül fel, ami a membránok alkotórésze, így beépül a sejtek károsodott membránjába 

és javítja működését. A szójalecitint az agyműködés kognitív funkcióinak javítására is 

használják. Koleszterin és triglicerid szintet előnyösen befolyásoló hatását humán klinikai 

vizsgálatok bizonyítják.  

A szójababból előállított finomított szójaolaj (Soiae oleum raffinatum) és a 

hidrogénezett szójaolaj (Soiae oleum hydrogenatum) szerepel a VIII. Magyar 

Gyógyszerkönyvben. A finomított szójaolajat parenterális táplálásra, a hidrogénezett 

szójaolajat segédanyagként használják. 

A szójaprotein a legkomplettebb proteinforrás, tartalmazza az össze esszenciális 

aminosavat és koleszterinmentes. Klinikai vizsgálatok igazolják, hogy a szójafehérje 

megfelelő dózisban történő rendszeres fogyasztása csökkenti a szérum koleszterinszintjét, 
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azonban az még nem tisztázott, hogy ez mennyiben tulajdonítható a fehérjének és mennyiben 

a szennyezésként a termékben jelen lévő izoflavonoidoknak, lecitinnek, szteroloknak, 

szaponinoknak. 

A szójaolaj el nem szappanosítható része gazdag növényi szterolokban. Korábban a 

szterolkeverékeket hormonhatású, gyulladás- és fogamzásgátló szteroid gyógyszerek 

alapanyagaként használták. Ma a kardiovaszkuláris károsodások kockázatának csökkentésére 

használják azért, mert ezek a telítetlen szterolok csökkentik a koleszterin felszívódását a 

bélcsatornából. 

A szója fontos izoflavon-típusú fitoösztrogén forrás. A fitoösztrogének csökkentik a 

menopauzás tünetek intenzitását, egyes daganattípusok előfordulását, a csontritkulást és a 

kardiovaszkuláris betegségek előfordulását. 

Az étrendi fitoszterin-bevitel nem elegendő szignifikáns hatás eléréséhez, a 

kardiovaszkuláris betegségek kockázatát már 2 g is csökkentette, de akár 8,6 g rendszeres 

fogyasztása is biztonságos. Az ajánlott adagja naponta 3g. 
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Expediálási ismeretek: 

készítmény Élelmiszer/gyógytermék/étrendkiegészítő Adagolás Ajánlás 

 

Növényi szterint 
tartalmazó margarin 

 

 

 

 

Növényi szterint 
tartalmazó étrend-
kiegészítő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szójalecitin 

Flora proactiv                    

 

MaxterolCard'o tabletta              

 

Centrum cardio                   

 

 

 

Lecithin kapszula               

Buerlecithin                          

Memolife kapszula     

 
 
Napi 30 g  
(2,5 g 
szterol) 
 
 
 

napi 1 
tabletta 

(400 mg 
szterol) 

 

 

napi 2 
kapszula 

(1000 mg 
szterol) 

 

 

 

napi 1 
kapszula 

 

 

3x15 ml 

 

 

 

 

 

Reggel 2 
kapszula 

A szív-és 
érrendszeri 
betegségek 
megelőzése, 
koleszterinszint 
csökkentés 
 
 
 
 
Koleszterinszint 
csökkentés 

 

 

 

Koleszterinszint 
csökkentés 

 

 

 

 

 

Az agy és az 
idegrendszer 
megfelelő 
működéséhez 

 

 

 

 

 

A memória és a 
koncentrálóképesség 
serkentése 

 
 
A Flora pro activ margarinban, a Card’o tablettában és a Centrum cardio kapszulában a 

koleszterinszint csökkentő hatást a bennük lévő szterinek fejtik ki, a Lecithin kapszulában, a 

Buerlecithinben és a Memolife kapszulában a koncentrálóképesség serkentését a szójalecitin 

okozza. 
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Élelmi rostokban gazdag növények 
 

A gyümölcsökben, zöldségekben és a gabonafélékben lévő élelmi rostok kedvező 

módon hatnak az emésztési és felszívódási folyamatokra, az anyagcserére és az egészséget 

károsító folyamatokra. Az élelmi rostokhoz tartozó anyagok köre széles. Mindegyikre 

jellemző, hogy szénhidrát jellegűek, kivéve a lignint. Vízoldékonyságuk széles határok között 

változik. A gerincesek emésztőenzimei nem tudják őket lebontani és az intakt molekulák a 

nagyméretű molekuláik miatt nem tudnak felszívódni a bélcsatornából. A vastagbélben a 

bélflóra fermentatív úton lebontja őket, részlegesen felszívódnak és részt vesznek a bélben 

zajló fiziológiai folyamatokban. A rostbevitel kedvező hatással van metabolikus szindróma, a 

2-es típusú diabetes, és a kardiovaszkuláris megbetegedések kialakulásának megelőzésére. A 

teljes kiőrlésű gabonafélék a kardiovaszkuláris megbetegedésre vannak kedvező hatással, a 

gyümölcsök és zöldségek pedig a rosszindulatú daganatok kialakulását előzik meg. 

 

Trigonella foenigraeci semen, Trigonella foenum-graecum L. (Fabaceae) 
 

Szinonima: lepkeszegmag, görög lepkeszeg, fenő grék, fenugreek (eng.). 

 

Előfordulás, jellemzői:  

A görögszéna vagy görög lepkeszeg Indiában és Kínában honos, a Fabaceae családba tartozó 

évelő növény. Magját fűszerként, fiatal hajtását zöldségnövényként fogyasztják. A 

tradicionális arab, indiai és kínai orvoslás is használja. Drogként érett, szárított magját 

alkalmazzák (Trigonellae foenugracei semen Ph.Hg.VIII).  

A drog nagy mennyiségű galaktomannán szerkezetű, duzzadó, fel nem szívódó 

poliszacharidot, fehérjét, lipideket, flavonoidokat és szaponint tartalmaz. Különleges szabad 

aminosava a 4-hidroxi-izoleucin, ami a vércukorszintet és a koleszterinszintet is csökkenti. A 

maghéjban keserűanyagok találhatók, ezért fokozza az epesavak kiválasztását, illetve 

szaponinjai és rosttartalma gátolja az epesavak és a koleszterin felszívódását, ami a plazma 

koleszterinszintjének a csökkenéséhez vezet.  

A népi gyógyászat étvágytalanságra, emésztési zavarokra, felső légúti hurutra, 

cukorbetegség esetén és a tejelválasztás fokozása céljából használják, a gyógyszeripar az 

emelkedett vércukor és koleszterin szint normalizálására, a terápia kiegészítőjeként 

alkalmazza, illetve roboráló szerként, és az anyatej szekréció serkentésére.  

Koleszterinszint csökkentő hatása a szaponinoknak és a poliszacharidoknak köszönhető.  
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Cyamopsidis tetragonolobae semen, Cyamopsis tetragonoloba, L. Fabaceae 

 

Szinonima: csomósbab, guar bean (eng.), cluster bean (eng.). 

 

Előfordulás, jellemzői:  

A növény Indiában, Afganisztánban, Arábiában, Dél-Afrikában honos. A guarbab a Fabaceae 

családba tartozó egynyári növény. A magok 3-5 cm, négyszögletű hüvelytermésbe vannak 

beágyazódva. Magas protein tartalma miatt fontos tápláléknövény. A hüvelytermésében lévő 

mag 50%- a endospermium. A guarmagpor (Camopsisdis seminis pulvis, Ph.Hg.VIII) a 

maghéjtól és embriótól megfosztott endospermiumának őrlésével nyert fehér por, ami vízzel 

viszkózus nyákot képez. A mag galaktomannán típusú poliszacharidot tartalmaz.  

 

Komponensek: 

25-30% galaktomannán poliszaharidot tartalmaz, flavonol-glikozidokat, kvercetin, fahéjsav, 

fahéjsav-származékok, vanillinsav, szalicilsav, sziringasav, kávésav, kumársav, galluszsav, 

aminosavakat tartalmaz. 

 

Farmakodinámia: 

Finoman őrölt lisztként forgalmazzák, illetve használják dietetikus élelmiszerekben. 

Rendszerint a guárliszt részleges hidrolízisével nyert poliszacharidját alkalmazzák 

koleszterinszint csökkentésre, irritábilis bél-szindróma kezelésében és a vércukorszint előnyös 

befolyásolására. Serkenti az anyatej elválasztását is.  

Állatkísérletes modellben guárlisztet tartalmazó táp csökkentette a cholesterol szintet. 

Mivel patkány modellben az LDL szint növekedés magával húzza a HDL szint növekedést is, 

így egyes kutatócsoportok nem fogadják el a patkányt jó hypercholesterolaemiás modellnek. 

A cikkekben emiatt fontos az LDL/HDL arányának vizsgálata. Ebben az esetben az 

LDL/HDL arány humán kísérletekben is igazolást nyert. II. típusú cukorbetegekben pedig 

csökkentette az éhomi glükóz szintet ill. az inzulinszintet amiből kitűnik, hogy nem 

szulfanilurea szerű hatásmechanizmussal rendelkezik.  
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Figyelmeztetés, Interakció:  

 

Mivel a guárbab magpor késlelteti a gyomortartalom kiürülését, ezért bizonyos gyógyszerek 

hatását elhúzodóvá teszi. Syncumar ill. warfarin tartalmú készítményeknél növeli az INR 

szintet ill. hormontartalmú készítményeknél befolyásolhatja a hormonháztartást, ezért ilyen 

készítmények szedésekor tanácsos néhány órának eltelnie a két szer alkalmazása között. 

Napi adagja háromszor 5 g magliszt vagy ennek megfelelő készítmény. Fogyasztásakor 

ügyelni kell a kellő mennyiségű folyadékbevitelre. 

 

Szentjánoskenyér (Ceratonia siliqua) 

 

Szinonima: carob tree (eng.).  

A szentjánoskenyér a Caesalpinaceae családjába tartozik. Termései barna hüvelyek, 

egyenesek vagy görbültek. Belsejükben 6—10 db barna, fényes, 5-6 mm-es kemény mag 

található. Magjainak csíraszövetéből a cukorbetegeknek lisztet készítenek.  

A szentjánoskenyeret az élelmiszeriparban, állatok takarmányaként, kozmetikában és 

papírgyártásban egyaránt felhasználják. A magok endospermiumából nyert szentjánoskenyér-

lisztet ételsűrítő anyagként használják. A szentjánoskenyérmagot csecsemők hasmenésének 

kezelésére alkalmazzák. Alkalmazzák dietetikus élelmiszerekben a guarmagliszttel együtt.  

Napi adagja 15 g. 

Az élelmi rostanyagok fogyasztásakor felléphet teltségérzet, hányinger, hasmenés, 

hipoglikémiás tünetek. A drog fogyasztásakor ügyelnünk kell a folyadékbevitelre. A 

görögszénamag alkalmazásakor előfordulhatnak allergiás reakciók, enyhe gasztronitestinakis 

panaszok, juharszörp illatú vizelet. Indiában abortívumként is alkalmazzák uterus-stimuláló 

hatásuk miatt. Szoptatós anyák nem alkalmazhatják asztma, érzékeny gyomor, érzékeny bőr, 

diabetes és warfarint vagy aspirint szedése esetén. Gyógyszeres interakciókba léphetnek 

antidiabetikus és koleszterinszint csökkentő gyógyszerekkel (lásd fentebb), warfarinnal és 

nemszteroid fogamzásgátlókkal, egyes monoaminokkal és késlelteti a gyógyszerek 

felszívódását.  
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Expediálási ismeretek: 

hatóanyag 
 
Gyógytermék/étrendkiegészítő/egyéb termék 
 

 
adagolás 
 

 
ajánlás 
 

Görögszénamag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guarbab 

szabadon forgalmazható drog        

Görögszénamag kapszula                

More Milk kapszula                        

Fitanslim kapszula                           

 

 

 

 

Napi  

600-1200 mg 

 

 

 

Napi 4x1 

kapszula 

 

 

 

napi 

4-6 kapszula 

 

 

Koleszterinszint 

csökkentő, 

antidiabetikus, 

roboráló hatású 

 

 

 

Anyatej mennyiségét 

fokozza 

 

 

 

 

Fogyasztószer 

 

A szabadon forgalmazható drogot és a Görögszénamag kapszulát a görögszénamag 

koleszterinszint csökkentő hatása miatt alkalmazzák. A More Milk kapszula anyatej 

mennyiségét fokozó hatását szintén a görögszénamag okozza a tejmirigyek serkentésével, de 

ez a hatás nem bizonyított. Ugyanígy nem bizonyított a guarbab fogyasztó hatása sem, 

amelyet az étvágycsökkentő hatása miatt alkalmaznak az Egyesült Államokban. 

 

Plantago ovata, Nyálkás és egyiptomi útifűmag 
 

Szinonima: egyiptomi balhafű, indiai balhafű, Blond Plantago (eng.), Dietary Fiber 

(eng.), Englishman's Foot (eng.), Indian Plantago (eng.), Ipágula (eng.), Isabgola (eng.), 

Isabgul (eng.), Ispagol (eng.), Pale Psyllium (eng.), Plantago decumbens (eng.), Plantago 

ispaghula (eng.), Ispaghula (eng.), Psilio (eng.), Psillium Blond (eng.), Psyllium (eng.), 

Psyllium Husk (eng.), Sand Plantain(eng.), Spogel (eng.). 

Előfordulás: Ma kétféle megjelenésű útifűmag van forgalomban, az egyiptomi útifű 

(Plantago ovata) magja és a nyálkás útifű (Plantago afra) magja, illetve ezek mellett az 

egyiptomi útifű maghéját is alkalmazzák. A készítmények a magot egészben vagy porítottan, 
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a maghéjat feldolgozás nélkül tartalmazzák. A VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben hivatalos az 

egyiptomi útifű magja (Plantaginis ovatae semen) és maghéja (Plantaginis ovatae seminis 

tegumentum). 

 

Komponensek: 

A magdrog és a maghéj jelentős mennyiségű poliszacharidot tartalmaz, ezen kívül 

fehérjét, növényi szterolokat és aukubint.  

Alkalmazás:  

Gastroenterológia: obstipatio, obesitas, nodus haemorrhoidalis, IBS, Crohn-betegség. 

Belgyógyászat: dyslipidaemia, diabetes.  

Fitoterápia: 

Főként az úgynevezett civilizációs betegségek kezelésében jelentősek, ilyen betegségek az 

emésztési és anyagcserezavarok, a szív-és érrendszeri problémák és a rosszindulatú 

daganatok. Gátolják a hasmenést, mert a poliszacharidok megkötik a bélben lévő vizet és 

ezzel besűrítik a béltartalmat. Folyadékmegkötő képessége révén sikamlóssá teszi a bélfalat, 

növeli a béltartalmat. Több humán klinikai vizsgálatban csökkentette az alhasi fájdalmat, a 

diszkomfortérzést, és a fájdalmas székletürítést főleg aranyeres betegekben. 

Nyálkahártyavédő hatása is van. Az egyiptomi útifű maghéja csökkentik a vérplazma szabad 

és kötött koleszterol tartalmát azzal, hogy megakadályozzák az élelmiszerrel bejutott 

koleszterol felszívódását és ezzel fokozzák annak kiürülését a széklettel. Így nő a vérben a 

koleszterin prekurzorok mennyisége és a székletben nő az epesav mennyisége. Megkötik az 

epesavakat és lassítják azok újbóli felszívódását és a de novo szintézisét. A maghéj csökkenti 

az LDL-koleszterin szintet és az összkoleszterin szintet is, de a HDL szintet nem befolyásolja. 

Jelentős a posztprandiális vércukorszintet csökkentő hatása is. Enyhe 

hypercholesterinaemiában kiegészítő kezelésként alkalmazhatjuk. A forgalmazott 

készítmények között vannak olyanok, amikben csak a maghéj található meg Sennae 

foliummal vagy Sennae fructussal és vannak sokkomponensű készítmények is. 

Figyelmeztetés: 

A nem kívánt hatások leggyakrabban a nem megfelelő bevételkor keletkeznek. Ilyen a 

mellkasi feszítő érzés és az akadályozott nyelés. Mellékhatás a fokozott gázképződés, a 

puffadás. Lassítják a glükóz felszívódását a bélcsatornából, erre az inzulindependens 

diabeteseseknek fokozottan ügyelniük kell, hiszen az elnyújtott gyomorürülés miatt az inzulin 

dependencia is változik.  
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Interakciók: 

Mint az előbbiekben említett drogok, itt is elsősorban térfogatnövelő hatását használják 

ki, ezért hasonlóan csökkentik bizonyos anyagok felszívódását, például ásványi sók, 

vitaminok, thyreoidea hormonok, kumarin típusú antikoagulánsok (INR szint növekedése 

várható). 

Az egyiptomi útifű maghéjának ajánlott adagolása felnőttek számára 10 g, amit 2-3 

alkalommal ajánlott elfogyasztani, de már a napi háromszor 5 g is csökkenti a lipid- és a 

vércukorszintet. 

 

Expediálási ismeretek: 
Drog Gyógytermék/étrendkiegészítő/egyéb termék Adagolás Ajánlás 

 

Egyiptomi útifű 

maghéja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyiptomi útifű  

magja és maghéja 

Natura Care Orange         

Husk                              

Nature Care Isabgol            

 

Agiolax granulátum  

 
Napi 1-3-szor 
7 g por 
 

 

 

 

 

Napi kb.5,8g 

 

 

naponta 1–
3x1 csapott 
evőkanálnyit 

 

 

 

 

Napi 5 g 
granulátum 

 
Székrekedés, 
hasmenés 
 
 
 
 
 
 
 
Székrekedés 
kezelése és 
megelőzése 
 
 
Bélműködés 
szabályozása, 
méregtelenítés, 
koleszterinszint 
csökkentésére, 
megelőzhető a 
vastagbél daganat, 
csökkenti az 
éhségérzetet 
 
 
Obstipatio 

 

 

A Natura Care Orange, a Husk és a Nature Care Isabgol bélműködést elősegítő és 

koleszterinszint csökkentő hatásáért az egyiptomi útifű magja felelős, az Agiolax granulátum 

pedig tartalmazza az egyiptomi útifű magját és maghéját is, ezért van indikációként az 

obstipatio is. 
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Koleszterinszintézist gátló növények 

A fitoterapeutikumok hatásmechanizmusa gyakran megegyezik a szintetikumokéval. 

Számos gyógyszer támadáspontja a HMG-CoA-reduktáz, például a sztatinoké, amelynek első 

képviselőjét, a mevasztatint, majd a lovasztatint is gombafajokból nyerték ki. A 

fitoterapeutikumok között is találunk HMG-CoA-reduktáz enzimet gátló szereket.  
 

Allii bulbus (recens), Allium sativum L. Liliaceae 
 

Szinonimái: garlic (eng.).  

Előfordulás, jellemzői:  

A fokhagyma a Liliaceae családba tartozó, évelő, 

hagymás növény, amelyet világszerte termesztenek. A gyógyászatban a földalatti része 

használatos, amelyet kívülről fehér, hártyás buroklevelek borítanak. Benne 8-10 

mellékhagyma található, amelyek közös tönkön ülnek és vékony burok veszi körül őket.  

Komponensek, hatóanyagok: Alliint és allináz enzimet, allitiamint tartalmaz. Az alliin az ép 

hagymasejtekben szagtalan, a sejtek sérülése esetén viszont az allináz enzim hatására az alliin 

más kéntartalmú vegyületekre (allicin, transz-ajoen, cisz-ajoen, és különböző szulfidok) 

alakul át, amelyek a fokhagyma jellegzetes szagát adják. Ezen kívül peptid vegyületeket, 

fruktánt, adenint, B1- és C-vitamint, flavonoidokat, ciszteint és metionint tartalmaz. A legtöbb 

hatóanyagot a friss fokhagymagumó tartalmazza. 

Leggyakrabban fűszerként használják, de már az ókorban is felismerték antimikróbás 

hatását, a középkorban pedig a pestis megelőzésére fogyasztották. Ezen kívül antimikotikus 

hatása van, és ma elsősorban a szív- és érrendszeri rizikót csökkentő hatásáért használjuk. A 

koleszterin szint csökkentésére leggyakrabban alkalmazott növény. Ezt a hatást a HMG-CoA-

reduktáz gátlásával fejtik ki úgy, hogy a fokhagyma lipidoldékony vegyületei interakcióba 

lépnek az enzim tiolcsoportjaival, illetve az S-alkil-cisztein származékok fokozzák a HMG-

CoA-reduktáz foszforilációját és gátolják annak működését. Ez az enzimgátlás az allicinnél és 

az S-alkil-ciszteinnél jelentős. 

A fokhagymát és készítményeit arteriosclerosis és a következtében fellépő tünetek, mint a 

magas vérnyomás, szédülés, koncentrációs zavarok, fejfájás, alvászavarok, illetve agyvérzés, 

szívinfarktus megelőzésére és infarktus után használják. Az arteriosclerotikus plakkok 

kialakításában a lerakódott koleszterin oxidációja is szerepet játszik, így a fokhagyma 

antioxidáns hatása nagy jelentőségű a plakkok kialakulásának megakadályozásában.  A 
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fermentált készítményeknek magasabb az antioxidáns kapacitása, mint a nem fermentáltaké. 

Az atherosclerosis kialakulásában fontos szerepet játszik az LDL oxidációja. Az 

immunrendszer idegenként ismeri fel az oxidálódott LDL-t, ami ezért több biológiai választ is 

kivált, például a monociták kemotaktikus válaszát, makrofágokká való alakulásukat és gátolja 

az intimához való mozgásukat, megindul a monociták, az endothelsejtek és a simaizomsejtek 

proliferációja és fokozottá válik az úgynevezett habos sejtek előfordulása, amelyek zsírokkal 

telezsúfolt, a plakkok létrehozásában döntő szerepet játszó sejtek. Ezek a folyamatok 

hozzájárulnak az artériák szűküléséhez, az atherosclerosis kialakulásához. A fokhagyma több 

vegyülete gátolja az LDL oxidációját, illetve gátolják az LDL-indukált lipidpeoxidációt is.  

Antibakteriális és antifungális hatásáért bronchitisben és Candida albicans fertőzések esetén is 

alkalmazzák (lásd légzőrendszerre hatók fejezet). 

Nemkívánatos hatásnak is tekinthető a fokhagyma vérlemezke-aggregációt gátló hatása, 

amelyet a fokhagyma néhány hetes alkalmazása után lehet megfigyelni. A hatásban szerepet 

játszik a ciklooxigenázgátló hatása, amelynek következtében kevesebb tromboxán A2 

szabadul fel. A véralvadásgátló hatásban szerepet játszik az is, hogy gátolja a kálciumionok 

vérlemezkén belüli felszabadulását, növeli a cGMP és a cAMP szintjét, aktiválja a 

nitrogénmonoxid-szintetázt és gátolja a trombocita-fibrinogén kötődést. Immunstimuláló 

hatásáért a poliszacharidjai felelősek. 
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A friss fokhagymát kétféle módon dolgozzák fel. Az egyik esetben frissen aprítják és 

szárítják, majd a szárított fokhagymaport használják fel gyógyászati célú készítmények 

előállításához. A másik lehetőség az olajos kivonat készítése, melynek fő hatóanyagai az 

alliin lipofil lebomlási termékei. A kivonásra szerves oldószereket (metanol, etanol) 

alkalmaznak, melyek elpárologtatása után a száraz fokhagymakivonat a végtermék. Az 

előállítás módjától függően változnak a készítmények alliin tartalma, az allináz enzim pedig 

inaktivált formában van jelen bennük. Több módszert kidolgoztak a „szagtalan fokhagyma” 

előállítására is, például az allináz enzim inaktiválására fumársavas kezelést alkalmaznak vagy 

a fokhagyma és a ciklodextrin fagyasztva szárított keverékéből indulnak ki. A fermentált 

fokhagyma is szagtalan, ebben az eljárásban a fokhagymát víz és alkohol keverékében 

hosszasan áztatják (fermentálás), majd az extraktumot bepárolják. Ennek a készítménynek az 

S-alkilcisztein a fő komponense, csak kis mennyiségű alliint tartalmaz. A nyers fokhagymából 

illóolaj is nyerhető vízgőzdesztillációval, ennek fő komponensei a di-, tri- és oligoszulfidok, 

amik a friss drogban nem találhatóak meg. 
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A fokhagyma számos étrendkiegészítő alkotója, bár hatásosságát nem támasztják alá 

olyan adatok, hogy koleszterinszint csökkentő gyógyszerként jusson forgalomba. Főként 

kiegészítő kezelésre javasolják a kórosan magas vérlipidszint kezelésére. A főzött vagy sütött 

fokhagyma is gátolja az LDL-koleszterinszint emelkedését, megőrzi a antioxidáns hatását is 

és az antikoaguláns hatása sem szűnik meg teljesen. Mellékhatásokat ritkán okoz, ezek 

elsősorban gasztrointestinális jellegűek, illetve fogyasztása kellemetlen leheletet és testszagot 

okoz. Trombocita-aggregációt gátló hatása miatt fokozhatja a véralvadásgátlók hatását. 

A fokhagymapor ajánlott napi adagja 600-900 mg, ami 2,5-4 g nyers droggal 

egyenértékű.  
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Expediálási ismeretek: 
Drog Gyógytermék/étrendkiegészítő/egyéb termék Adagolás Ajánlás 

 

 

Fokhagymapor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokhagyma olajos 

kivonata 

Cirkulin Fokhagymagyöngy  

 

Kwai Fokhagyma drazsé        

Esterin tabletta                         

 
Bánó-féle fokhagyma-galagonya-fagyöngy kapszula 

 

 

 

 

Napi 3x3 

drazsé 

 

 

 

Napi 3x1-3 

drazsé 

 

 

 

Napi 3x1 

tabletta 

 

Napi 3x1 

kapszula 

 

Öregedéssel járó szív- és 

érrendszeri elváltozások 

megelőzésére 

 

 

 

Érelmeszesedés 

megelőzésére, a szív és a 

keringés erősítésére 

 

 

 

Hyperlipidaemia és 

hypercholesterinaemia 

 

   

Magas vérnyomás, magas 

koleszterinszint 

 

 

A Circulin Fokhagymagyöngy, a Kwai fokhagyma drazsé és az Esterin tabletta a 

fokhagymát por alakban tartalmazzák, ez fejti ki a keringési rendszert erősítő hatását és a 

koleszterinszint csökkentő hatást, a Bánó-féle fokhagyma-galagonya-fagyöngy a fokhagyma 

olajos kivonatát tartalmazza, ami ugyanúgy, mint a fokhagymapor, koleszterinszint csökkentő 

hatású. 

A fokhagymához hasonló módon használják a vadon nagy mennyiségben előforduló 

medvehagymát (Allium ursinum), amelynek hatóanyaga szintén az alliin. A két növény 

ciklooxigenáz enzimet és vérlemzke-aggregációt gátló hatása hasonló mértékű. 

A vöröshagyma kémiai összetétele és hatásai hasonlóak a fokhagymáéhoz, de 

mérsékeltebbek. Igazolták a vérlemezke-aggregációt gátló és koleszterinszint csökkentő 

hatását is, de a terápiás dózisa jóval magasabb. 
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Cynara folium, Cynara scolymus L. Asteraceae  
 

Szinonima: articsóka, Globe Artichoke (eng.). Az Asteraceae 

családba tartozó articsóka a mediterrán konyha alapanyaga. Évelő 

növény, bokros, levelei szárnyasan szeldeltek és tőrózsában állnak. A virágkocsányokon egy-

két fészekvirágzat található. A fészken lila színű csöves virágok vannak. Táplálkozási célra 

virágzatát, gyógyászati célra elsősorban a levelét alkalmazzák, amit szárított formában 

használnak fel. A virágzatát kinyílás előtt szedik le, a leveleket évente több alkalommal lehet 

gyűjteni. 

Komponensek: a kávésav-származékok, például a cinarin, a szeszkviterpénlaktonok, például a 

cinaropikrin, ami a levél keserű ízét okozza és a  flavonoidok, például a rutin és a lutelin.  

Alkalmazás:  

Belgyógyászat:choleretikus hatását kihasználva nagyon jó epehajtó. Dyslipidaemiában (LDL-

szint csökkentő hatása miatt ill. LDL-oxidáció gátlás miatt). 

Farmakodinámia:  

A drog fokozza az epetermelődést és az epefolyást, stimulálja a májat, hat a 

zsíranyagcserére, javítja az étvágyat és antioxidáns hatású. A luteolin és a cinarozid gátolja a 

HMG-CoA reduktáz enzimet, de a fokozott epesav termelés is ezt a hatást erősíti, mert a 

kiválasztott epesavakat a máj a vér koleszterintartalmából pótolja.  A koleszterinszint 

csökkentést kiegészíti az articsóka antioxidáns hatása. A hepatoprotektív hatása is az 

antioxidáns hatással magyarázható. Gátolja a mesterséges májsejtkárosodás és –pusztulás 

mértékét, gátolja a szabadgyökök képződését. Az articsóka kivonatának hatása 

összefüggésben van a cinarin tartalmával. A forgalomban lévő készítmények eltérő hatását és 

cinarin tartalmát vizsgálva in vitro megállapították, hogy a legtöbb fenolszármazékot 

tartalmazó készítményeknek van a legnagyobb hatása az epeáramlásra és a máj protektív 

hatására. Ugyanezt az eredményt kapták a készítmények antioxidáns tartalmát vizsgálva. 

Ennek ellenére patkányokon végzett kísérletekben nem tapasztalták ezeket a hatásokat. 

Önmagában nem alkalmas a már kialakult magas koleszterinszint csökkentésére, de az 

arteriosclerosis prevenciójára alkalmas. Magyarországon számos étrendkiegészítő 

komponense az articsóka.  

Az articsóka szárított levelének napi ajánlott adagja 6 g, amit ajánlott evés előtt 30 

perccel fogyasztani, hogy elérjük a kívánt mértékű epe termelését. 

Figyelmeztetés:  
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Allergia ritkán alakul ki, azonban a keresztrezisztencia kialakulásával számolni kell 

(körömvirág, kamilla, stb.). Epeelzáródás esetén nem alkalmazható. Ha az elzáródás az Oddi-

sphincternél van (szűkebb mint a ductus choledochus), akkor az epe megindul a ductus 

pancreaticus irányába, ahol aktiválva a tripszinogént az tripszinné alakul, így acut 

pancreatitist hoz létre. Mellékhatásai enyhék és átmenetiek, hasmenés és gasztrointestinalis 

zavarok. Epevezeték elzáródása esetén kontraindikált a használata.  
 
Expediálási ismeretek: 
 
Drog Gyógytermék/étrendkiegészítő Adagolás Ajánlás 

Articsóka 

szárított 

levele 

Circulin Articsóka drazsé              

 
 
Gallexier alkoholmentes gyógykeserű  

 
 
 
Articsóka kapszula                                 

 

Napi 3x1drazsé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napi 3x10-20ml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napi 3x1 kapszula 

Serkenti az emésztést, 
csökkenti a puffadást, 
csökkenti a koleszterin 
szintet 
 
 
 
 
 
 
Máj és epeutak 
bántalmára, serkenti az 
epetermelést 
csökkenti a koleszterin 
szintet 
 
 
 
 
 
 
Rossz emésztés, epe és 
májpanaszok 
csökkenti a koleszterin 
szintet 

 

A Circulin Articsóka drazsé, a Gallexier gyógykeserű és az Articsóka kapszula az articsóka 

szárított levelét tartalmazza, ami csökkenti a koleszterin szintet és serkenti az epetermelést. 

 

Vörös fermentált rizs 
 
Szinonima: red yeast rice (eng.).  

Előfordulás, jellemzői:  

A vörös rizs előállításához a mosott és főzött rizst szilárd fázisú fermentálásnak vetik 

alá a Monascus purpureus nevű gomba segítségével. Szárítás után ételszínezésre és 
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ételízesítésre használják. A szárított vörösrizsport élesztővel keverik és kapszulázva 

forgalmazzák. Fő hatóanyaga a monakolin K, a lovastatin, ami a statinok ősének tekinthető, 

bár először nem ebből a gombából, hanem az Aspergillus terreusból nyerték ki. 

 

Farmakodinámia: 

Hatásmódja megegyezik a fokhagymáéval, az articsókával és a statinokkal, vagyis 

gátolja a HMG-CoA-reduktázt, ezen kívül csökkenti a koleszterin szintézisét a HepG2 

sejtekben. Cholestinnel kezelt HepG2 sejtekben a koleszterinszint szignifikánsan csökkent, 

ebben szerepet játszott a koleszterin szintézisének csökkentése és az észterezett és nem 

észterezett koleszterin szekréciójának csökkenése is. Egyes források feltételezik, hogy a 

koleszterinszint csökkentésében a vörös fermenált rizs más összetevőjének együttműködése is 

szerepet játszik, ilyenek a szterolok, a campesterol és a béta szitoszterol, a stigmasterol, a 

szaponin, az izoflavonoidok, a glikozidok, a szelén és a cink. Csökkenthetik az étkezésből 

származó koleszterin abszorpcióját és növelhetik a koleszterin clearencet. A fermentált vörös 

rizs 1,2 grammja kb. 5 mg monakolint tartalmaz.  

 

Figyelmeztetés:  

Mellékhatásokat ritkán okoz, például gyomorégést, fejfájást. A FDA néhány éve 

betiltotta a vörös rizst tartalmazó étrend-kiegészítők forgalmazását, de az interneten keresztül 

továbbra is beszerezhető. 

 

Telítetlen zsírsavakban gazdag növények, növényi olajok 

Az LDL koleszterinszintet és a cardiovascularis kockázatot a telített és részlegesen 

hidrogénezett transz-zsírsavak emelik legjelentősebben. A növényi és halolajban található 

egyszeresen és többszörösen telítetlen zsírsavak cardioprotektív hatást fejtenek ki az LDL- és 

összkoleszterin szint csökkentésével. A hazai étrend jóval több telített zsírsavat tartalmaz, 

mint telítetlent, ami magyarázatot adhat a cardiovascularis betegségek előfordulásának 

arányára. Több vizsgálat szerint összefüggés van a telítetlen zsírsavak fogyasztása és a 

cardiovascularis rizikó, illetve a koleszterinprofil között.  

 

 
Oleae folium, Olea europaea L. (Oleaceae) 
 
Szinonima: oliva, olive (eng.).  
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Előfordulás, jellemzői:  

Az olívaolaj az olajfa termésének hideg préseléssel előállított terméke. Az olajfa mediterrán 

égövi, örökzöld levelű fa, sötétzöld, tojásdad csonthéjas gyümölcse van. A gyógyászatban az 

olajfa levelét (Oleae folium Ph. Hg, VIII.) és a termésének olaját alkalmazzák. Az olívaolaj 

színtelen vagy zöldessárga színű, sajátos, kellemes ízű. A VIII. Magyar Gyógyszerkönyv 

meghatározása szerint az érett bogyók préselésével állítják elő a natív olívaolajat (Olivae 

oleum virginale Ph. Hg. VIII.), amelyet tovább finomítanak (Olivae oleum raffinatum Ph. Hg. 

VIII.). A préselés után visszamaradó „pogácsa” további kivonása gyengébb minőségű olajat 

eredményez. 

 

Komponensek:  

Az olívaolaj nagy mennyiségben tartalmaz egyszeresen telítetlen zsírsavakat, fő komponensei 

az olajsav trigliceridjei, ezen kívül tartalmaz palmitinsav-és sztearinsav-észtereket. Emellett 

flavonoidokat és kalkonokat is tartalmaz. A natív vagy extra szűz olajban kis mennyiségű 

szabad zsírsavak is találhatóak. Tartalmaz zsírban oldódó vitaminokat is és antioxidáns hatású 

fenolos anyagokat.  

 

Alkalmazás: 

Gastroenterológia: Obstipáció 

Cardiológia: vérnyomáscsökkentés (ACEi) 

Belgyógyászat: dyslipidaemia 

Bőrgyógyászat: kozmetikumok összetevője 

 

Farmakodinámia: 

Az egyszeresen telítetlen zsírsavak növelik a vérplazma HDL koncentrációját, és csökkenti az 

LDL mennyiségét. A fenolos anyagok antioxidáns hatásának köszönhetően csökken az LDL-

koleszterin oxidációja, így az atherosclerosis kialakulásának lehetősége. 

Az olívaolaj fogyasztása gátolja a thrombocyta-aggregációt (lásd trombocita aktiváció ábra). 

Az oleokantal nevű vegyület gátolja a COX-1 és COX-2 enzimeket, vagyis 

gyulladáscsökkentő hatása is van. Elképzelhető, hogy az olívaolaj cardioprotectiv hatásáért 

nem csak az olaj zsírsavösszetétele, hanem ez a speciális dialdehid felelős. Hatása hasonló 

lehet az acetil-szalicilsav hatásához, de gátolja a COX-2 enzimet is. 
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A gyulladás mechanizmusa 

A szekoiridoid komponensei ACE-inhibitor hatással bírnak, amelyek az angiotenzin 2 szint 

csökkentése révén antihipertenzív hatást fejt ki. A vérnyomáscsökkentő hatást csak 

állatkísérletben bizonyították, sajnos a humán vizsgálatok ezt nem támasztották alá.  

Az olívaolaj hosszú távú rendszeres fogyasztása csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek 

előfordulását.  
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ACE inhibitorok hatásai 

 
Angiotenzin 2 hatásai 

Figyelmeztetés: Fogyasztása epekő esetén nem ajánlott. 
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Oenothera biennis L., (Onagraceae 

Szinonimái: Parlagi ligetszépe, Weedy evening-primrose (eng.), German rampion (eng.), hog 

weed (eng.), King's cure-all (eng.), fever-plant (eng.). 

Komponensek:  

A parlagi ligetszépe (Oenothera biennis) magolaját használják fel a gyógyászatban 

(Oenotherae oleum raffinatum Ph. Hg. VIII.). A mag 25% zsírosolajat tartalmaz, melynek 

jelentős komponense az esszenciális omega-6 zsírsav. Az omega-6 zsírsavak képviselői a 

linolsav és a gamma-linolénsav. A linolsav megtalálható a napraforgó-, a tökmag-, a szója- és 

a kukoricacsíra-olajban.  

Gyógyászati alkalmazás: 

Belgyógyászat: dyslipidaemia 

Bőrgyógyászat: atopias dermatitis 

Gynecologya: premenstruációs syndroma  

Farmakodinámia: 

A linolsavból a szervezetben enzimatikus reakciók következtében gamma-linolénsav, 

majd dihomo-gamma-linolénsav képződik, ebből arachidonsav, majd ciklooxigenáz és 

lipoxigenáz enzimek hatására prosztaglandinok és leukotriének. Csökkenti a PGE1 szintet és 

az IGE-t. Aktiválja a -6-deszaturáz enzimet. Mivel a PGE1 modulálja a prolaktin hatását, így 

a prosztaglandin szint ezirányú csökkentése alkalmassá teszi menstruációs problémák 

kezelésére. 

Hatásai közé tartozik a vérlemezkék aggregációjának gátlása, a vasodilatátor hatás és 

csökkenti a vérnyomást. 

Figyelmeztetés:  

Fenotiazin tartalmú kezelés esetén epileptogénnek bizonyult, ezért hasonló KIR szerek 

alkalmazásakor inkább tanácsoljuk más jellegű készítményt. 

Forgalomban van például az Epovit Ligetszépe kapszula ill. olaj. 
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Természetes antioxidánsok, magas antioxidáns tartalmú növények 

A természetes antioxidánsok közé kémiailag és hatásmechanizmusában is eltérő vegyületeket 

sorolunk valamilyen közös funkció, tulajdonság alapján. Ez a közös tulajdonság a könnyű 

oxidálhatóság és ezen keresztül az állati és emberi szervezet védelme a káros oxidatív 

hatásoktól. Sokféle biológia folyamatban játszanak szerepet, ezek közül az egyik az 

atherosclerosis megelőzése. Az antioxidánsok közül az egyik legjelentősebbek a karotinoidok, 

illetve a polifenolok. 

 

Karotinoidok 
Mivel a karotinoidok sok telítetlen kötést tartalmaznak, ezért jó antioxidáns hatásúak.  

 

Béta-karotin 
Az alfa-, a béta- és a gamma-karotin az A-vitamin prekurzora, ezek közül legnagyobb 

mennyiségben a béta-karotin fordul elő a növényekben, például sárgarépa, tök, spenót, 

káposzta. A béta-karotinnak elsősorban a daganatok megelőzésében van szerepe. 

 

Likopin 
A likopint legnagyobb mennyiségben a paradicsomban és a görögdinnyében található. 

Szerepe elsősorban a daganatok, ezen belül a prosztatarák megelőzésében van. A vér likopin 

koncentrációja és a cardiovascularis mortalitás között összefüggést figyeltek meg. Ennek 

pontos mechanizmusa még nem ismert, de valószínűleg a koleszterin anyagcserébe avatkozik. 

A likopin lipofil tulajdonságú, szállítását az LDL végzi. Az intestinalis mucosán keresztül 

passzív diffúzióval szívódik fel. A vékonybélben beépül a kilomikronba és a 

nyirokrendszeren keresztül kerül be a májba, ahol felhalmozódik a hepatocitákban, illetve 

kisebb arányban a lépben is. 

A likopin antioxidáns hatásából következően gátolja az LDL oxidációját. A likopin gátolja a 

HMG-CoA-reduktázt is, így megakadályozza a koleszterin szintézisét. A zsírszövetek magas 

likopin tartalma esetén csökken az intima vastagsága és ezzel együtt a myocardialis infarktus 
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lehetősége is. A likopin tehát gátolja az endothel károsodását, módosítja a koleszterin 

szintézisét, a citokin termelésre hatva megakadályozza a gyulladás kialakulását és 

megakadályozza a simaizom sejtek proliferációját. Az E-vitaminnal és a béta-karotinnal 

együtt vizsgálva megállapították, hogy csak a likopin magas koncentrációja jár együtt a 

myocardialis infarktus kialakulásának csökkentésével. 

 

Lutein és zeaxantin 
A lutein és a zeaxantin a spenótban, a brokkoliban és a káposztafélékben, illetve a tojásban 

található meg. Megtalálhatóak a retinában és a szemlencsében. Daganatmegelőző és 

cardioprotectiv hatásuk van, de a látásromlást lassító hatásuk jelentősebb.  

 

A dyslipidaemia kezelésére használt egyéb fitoterapeutikumok 

 

 Medicago sativa 

 Salmo salar 

 Cichorium intybus 

 Vaccinium myrtillus 

 Zingiber officinale 

 Crataegus monogyna 

 Commiphora mukul 

 Panax ginseng 
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V. Diabetes Mellitus 

 

A cukorbetegség a XXI. század elejére az egyik legjelentősebb népegészségügyi problémává 

vált a világon. Statisztikai előrejelzések szerint 2030-ra a népesség 8%-át fogja érinteni. 

Magyarországon a becslések szerint a lakosság 10%-a szenved ismert vagy ismeretlen módon 

cukorbetegségben, illetve károsodott szénhidrát anyagcsere valamilyen formájában. 

Körülbelül duplájára tehető a nem diagnosztizált, de már kiszűrhető betegek száma, mint a 

felismert eseteké. A diabétesz kialakulásában örökletes és környezeti tényezők egyaránt 

szerepet játszanak. Az egyre hatékonyabb és biztonságosabb antidiabetikumok keresése a 

gyógyszerkutatás egyik olyan területe, ahol a természet még jelentős kihasználatlan 

tartalékokat kínál. A fejlődő országokban évezredes hagyománya van a gyógynövények 

alkalmazásának a cukorbetegek gyógyításában. Ezen herbáriák manapság intenzív kutatás és 

ellenőrző vizsgálatok tárgyai, főleg Kínában és Indiában. A nyugati világban elsősorban a 

hagyományos orvoslás eszközeiben csalódva kerülnek alkalmazásra gyógynövények. 

Napjainkban sem állnak rendelkezésre nagy számú betegen elvégzett, randomizált, kontrollált 

vizsgálatok ezen kezelés hatékonyságáról, így csupán táplálék-kiegészítőként javasolható 

alkalmazásuk a diabétesz kezelésében.  

Viszont az utóbbi tíz év során egyre növekvő számban jelent meg a hazai gyógyszerpiac 

kínálatában a cukorbetegség prevenciójára és terápiájának kiegészítésére ajánlott növényi 

alapú gyógytermék illetve étrend-kiegészítő. 

Köztudott, hogy a cukorbetegség életre szóló, krónikus betegség. Megfelelő testmozgással, 

diétával, gyógyszerekkel a vércukorérték az egészségeshez közeli szintre szorítható vissza, 

ezzel lehet a szövődmények kialakulását megelőzni vagy késleltetni. A vércukorérték 

normalizálása azonban nem jelenti a betegség gyógyulását. 

Az inzulin feltalálása előtt a cukorbetegséggel szemben az orvostudomány tehetetlen volt. 

Ezért a lassú, de biztos halált jelentő kórok között tartották számon. 

A cukorbetegség már több ezer éve ismert. E betegség első feljegyzései a Kr.e. 1550-re datált 

Ebers-papiruszokban található meg, de a több ezer éves ősi kínai és indiai orvostudomány is 

ismerte. Az ókori görög apameiai Demetriosz, majd a középkori arab orvosok, al-Rázi és 

Avicenna már fontos tünetnek tartották  a gyakori cukorvizelést, és megfigyelték, hogy ezen 

betegeknél gyakrabban fordul elő a fekély, az impotencia és a furunkulus. 1674-ben Thomas 

Willis (angol tudós) már említést tesz az étrendi hibákról is. 1776-ban Matthew Dobson 

bebizonyította, hogy a vizelet édes íze a cukortól ered, majd Peter Frank német orvos 

bevezette a mellitus (mézédes) megkülönböztető jelzőt. Paul Langerhans 1869-ben leírta a 
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hasnyálmirigy mikroszkópos szerkezetét (Langerhans-szigetek). Minkowski és von Mehring 

már 1889-ben megfigyelte, hogy ha egy kutyának eltávolítják a hasnyálmirigyét, azután a 

vércukorszint megemelkedésével diabetikus kórkép alakul ki. Két kanadai orvosnak, 

Frederick Bantingnak (1891-1941) és Charles H. Bestnek sikerült az inzulint kivonnia a 

hasnyálmirigyből. Az első adag hasnyálmirigy-kivonatot egy haldokló kutyába fecskendezték, 

aki néhány órán belül tünetmentessé vált. De ez mégsem bizonyult tartós hatásúnak, az állat 

néhány nap múlva, a tünetek kiújulásával elpusztult. Ezután a tudósok vágóhidakról szerzett 

állatok hasnyálmirigyeit használták fel a nagyobb mennyiségű inzulin kivonására. Ehhez John 

James MacLeod, a cukorbetegségre specializálódott kanadai orvos biztosította a labort 

számukra. 

A hormon elkészítéséhez először a hasnyálmirigy enzimeit alkohollal, majd a szétdarabolt 

hasnyálmirigyből konyhasóoldatos kivonatot készítettek. A kísérletek sikeres eredménnyel 

zárultak; az inzulin folyamatos adagolásával hosszú időn át életben tudták tartani a beteg 

állatokat. Ezzel bizonyítást nyert az a tény, miszerint az inzulin a felelős a vércukorszint 

lecsökkentéséért. Ezután önmagukon, majd egy reménytelen állapotban 

kórházba szállított 14 éves betegen folytatták a kísérletezést. 

Az áttörést 1921. július 27-e hozta el számukra. Bantingnak és Bestnek ekkor sikerült először 

gyógyászati célokra alkalmas inzulint előállítania, melyet injekció formájában adtak be a 

betegeknek. Korábban per os módon juttaták a gyomorba a gyógyszert, ám az ebben a 

formában hatástalannak bizonyult. Bantingék eredményeit 1922-ben közölte a Canadian 

Medical Association Journal. 

Ez akkora sikernek számított, hogy 1922 nyarán már megkezdődött a szabadalmi engedéllyel 

még nem rendelkező inzulin nagyüzemi előállítása. 1923-ban az inzulin felfedezéséért 

Banting és MacLeod megosztva megkapta az orvosi Nobel-díjat. Banting saját részét Best-tel, 

Macleod pedig Collip-pel osztotta meg (Collip a letisztított inzulint nyulakon tesztelte). Így az 

évezredeken át a cukorbetegséggel folytatott reménytelen harc ellen végre megoldást találtak. 

A diabetes mellitus 1921-től ha gyógyíthatóvá nem is, de legalább kezelhetővé vált. 

Sikeres kezelést először 1922-ben Torontóban végeztek, Magyarországon pedig 1926-ban, a 

Korányi Sándor vezette III. Belklinikán. Az 1980-as évektől kezdődött el az emberi inzulinok 

mesterséges előállítása. 

Tisztelegve Frederick Banting munkássága előtt, az orvos november 14-i születésnapját 

választották meg a diabétesz világnapjává. 

 

Diabetes mellitus – a névadás 
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A diabetes kifejezés a nagy mennyiségű vizelet ürítésére utal (a cukorbetegség egyik fő 

tünete). A Kr. e. 200 körül élt görög orvos, apameiai Demetriosz diabeinen szóval illette ezt a 

kórt, mely túláradást, túlcsordulást jelent, ezzel is utalva a gyorsan megtelő éjjeli edényre. A 

későbbi elnevezések is ezen tünetre utalnak (latin: hydrops ad matulam; magyar: cukros 

húgyár). A „mézes”, mellitus kifejezés pedig a vizelet édes ízére utal.  

Ezen elnevezés különbözteti meg a cukorbetegséget egy másik, szintén nagy mennyiségű, de 

nem édes ízű vizelet ürítésével járó betegségtől. A diabetes insipidus az agyalapi mirigy hátsó 

lebenyének károsodása miatt kialakuló kórkép. A latin insipidus íztelent jelent. 

 

A pancreas anatómiája és élettana 

A hasnyálmirigy a hasüreg felső részében, a retroperitoneumban (a hashártya fali lemeze 

mögötti térben) vízszintesen elhelyezkedő szerv. 

Három részre osztható: a caput (mely a duodenum kanyarulatába fekszik bele), a corpus 

(mely a gyomor mögött közel vízszintesen halad) és a cauda (mely a lép felé haladva ér véget 

a baloldalon).  

Kettős elválasztású mirigy. Belső elválasztású része az exokrin részbe ágyazott Langerhans 

szigetek, mely által termelt hormonok (inzulin, glukagon) a véráramba jutnak. Exokrin 

működésű része egy híg váladékot, a hasnyálat termeli, melyet a hasnyálmirigyben 

végighúzódó két nagyobb kivezető cső gyűjt össze. A ductus pancreaticus major a mirigy 

állományát elhagyva egyesül a közös epevezetékkel és együtt nyílnak a duodenum leszálló 

részébe a papilla duodeni majoron keresztül. A ductus pancreaticus accessorius a papilla 

duodeni minoron éri el a patkóbelet. 

A hasnyálmirigy kéttucatnyi emésztőenzim szintéziséért és elválasztásáért felel, amelyek a 

tápanyag-összetevők emésztését végzik el a vékonybélben. A hasnyálmirigyben termelődő 

inzulin irányítja a szénhidrátok, fehérjék és zsírok anyagcseréjét, sejtjeink csak ennek 

jelenlétében képesek felvenni a vérből a glükózt. 

A pancreas Langerhans-szigeteiben termelődő inzulin volt az anyagcsere-szabályozás 

elsőként megismert hormonja. Az insulák (szigetek) különböző sejtjeiben még legalább két 

további szabályozó funkciójú peptid képződik: az inzulinantagonista glukagon és a 

szomatosztatin (mely szabályozza az inzulin és a glukagon szekrécióját).  

Az emberi pancreas átlagosan 70-80 g tömegű, melynek 1-2 %-át alkotják a szigetek. Az 

insulákban négy sejttípus különböztethető meg: az α-, a β-, a D- és az F-sejtek. Szövettani 

metszeteken látható granulumok az α-sejtekben glukagonnak, a β-sejtekben inzulinnak 
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felelnek meg. A D-sejtekben szomatosztatin, az F-sejtekben pancreaticus mutatható ki. 

Emberben az összes szigetsejt 60-75%-a β-sejt, 20-25%-a α-sejt és 10%-a D-sejt. Egy-egy 

sziget funkcionálisan integrált „mikroszervecskét” alkot, melyben az endokrin sejtek parakrin 

módon hatnak egymás szekréciójára. 

Az insulákból származó hormonok a pancreas vénás vérével a vena portaeba kerülnek. Ezért 

sokkal magasabb az inzulinkoncentráció a májhoz jutó vérben, mint az inzulin egyéb 

célsejtjeihez (pl: zsírsejt, vázizom) kerülő véré.  

 

Az inzulin 

Az inzulin egy hosszabb polipeptidláncból, a preproinzulinból szintetizálódik. Ebből a 

molekulából nagyon gyorsan lehasad az intracelluláris irányítást végző szignálszekvencia, így 

keletkezik a proinzulin, mely még mindig egyetlen peptidláncból áll. Majd a proinzulin 

szekréciós vesiculákba kerülve a proinzulin lánc közepéből kihasad a C-peptid szakasz. Az 

így létrejött inzulin két, rövid polipeptidláncból (az A-lánc 21, a B-lánc 30 aminosav) áll, 

melyeket diszulfidhidak kötnek össze. 

A frissen kialakult vesiculákban még a proinzulin dominál, míg az exocytosis helyéhez közeli 

vesiculákban már az inzulin és a vele azonos mennyiségű C-peptid kerül együttes szekrécióra. 

Az inzulin a szekréciós granulumokban cinkkel képzett kristályok formájában van jelen. Ezért 

fontos a cinkbevitel és a cinkpótlás. A β-sejtek granulumaiban nagy mennyiségű inzulin 

raktározódik . A szekréciós granulumok tartalma exocytosissal  hagyja el a sejtet az 

interstitium felé, ahonnan a véráramba kerül. 

Az inzulin fontos gyógyszerként alkalmazott hormon. Mennyiségét tömegegységben tudjuk 

megadni. 1 mg kristályos inzulin kb. 25 nemzetközi egységnek (NE, ill. IU) felel meg. Egy 

átlagos emberi pancreas β-sejtjei összességükben 7 mg (kb. 180 egység) inzulint 

tartalmaznak. A napi inzulinszekréció normál vegyes táplálkozás mellett 1,0-1,6 mg (25-40 

NE) között van. 

 

Az inzulinszekréció szabályozása 

Az inzulin pleiotróp (sokcélpontú) hatású hormon. Legrégebben ismert hatása a vérplazma 

glükózszintjének csökkentése. Ép körülmények között a vér glükóz szintje csak szűk 

határokon belül ingadozik. Ezért egy egészséges ember éhomi glükózszintje vegyes 

táplálkozás mellett 3,9 – 6,1 mmol/l. 

A glükóz vérszintjének változásait az inzulinszekréció percről percre követi, melynek 

szabályozó mechanizmusa a negatív feedback (visszacsatolás): a hyperglykaemia 
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(vércukorszint emelkedés) inzulinszekréciót okoz és az így elválasztott inzulin hatására a 

glükózszint csökken. Az inzulinszekréció leghatásosabb ingere a vércukorszint emelkedése, a 

pillanatnyi glükózszint a többi szekréciós inger hatását is módosítja. 

 

Diabetes mellitus 

A cukorbetegséget a „hyperglikémia kapcsán kialakuló metabolikus betegségek 

összességének” tekinthetjük. Olyan anyagcsere betegség, mely befolyásolja a szénhidrát 

anyagcserét valamint közvetlen és közvetett hatással bír a zsír- és a fehérje-anyagcserére is. A 

kór hátterében az inzulin teljes vagy részleges hiánya, illetve az inzulinhatás elmaradása áll. 

 

Az inzulin anyagcserére kifejtett hatásai 

I. Csökkenti a vércukorszintet, méghozzá olyan módon, hogy fokozza az inzulin érzékeny 

szövetek (agy, izom, zsír) glükóz felvételét valamint a glikogén szintézist, de gátolja a 

glükoneogenezist. 

II. Csökkenti a vér szabad zsírsav (FFA) szintjét azáltal, hogy blokkolja a lipolízist és a 

ketogenezist valamint serkenti a lipogenezist. 

III. Gátolja a fehérje lebontást, de fokozza a fehérje szintézist (somatotrop hormonnal 

együtt). 

 

A szénhidrát anyagcsere-zavar szakaszai 

A szénhidrát anyagcsere-zavarait különböző szakaszokra osztjuk az éhomi vércukorszint és az 

orális glükóztolerancia-teszt (OGTT) 2 órás értéke alapján. 

                                                          Glükózkoncentráció, mmol/l (vénás plazmában) 

 Éhomi vércukorszint OGTT 2 órás érték 

Normális glükóztolerancia ≤6,0 <7,8 

Növekedett éhomi vércukor 

(IFG)  

6,1-6,9 <7,8 

Csökkent glükóztolerancia 

(IGT)  

<7,0 7,8-11,0 

Diabetes mellitus ≥7,0 ≥11,1 

 

A diabetes mellitus osztályozása 

A helyes osztályozás teremti meg a megfelelő kezelés alapját. 

I. 1-es típusú diabetes mellitus 
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 autoimmun mechanizmusú (1A) 

 idiopathiás (1B) 

II.  2-es típusú diabetes 

III. Egyéb típusok 

1. a béta-sejt működés genetikai zavarai 

2. az inzulinhatás genetikai zavarai 

3. a pancreas exokrin részének megbetegedéseihez társuló formák 

4. endocrinopathiák 

5. gyógyszerek és kémiai anyagok által kiváltott típusok 

6. fertőzéshez társuló 

7. az immunmechanizmusú diabetes szokatlan formái 

8. más, esetenként diabetesszel társuló genetikai szindrómák 

IV. Gesztációs diabetes 

 

2-es típusú diabétesz 

Epidemiológia 

A diabétesz ezen típusát korábban felnőttkori diabétesznek nevezték. A diabetes mellitusban 

szenvedő betegek 90%-a tartozik a 2-es típusú (NIDDM: nem inzulindependens diabetes 

mellitus) cukorbetegek közé. Prevalenciájának adatai életkor- és etnikumfüggők (pima 

indiánok Amerikában, Nauru, a csendes-óceáni szigetvilág lakosai esetében az 50%-ot is 

meghaladhatja). Európára 3-5%-os, Magyarországra 5-7%-os prevalencia jellemző. 

Incidenciája meredeken növekszik, melynek hátterében az elhízás rohamos terjedése és a 

mozgásszegény életmód állhat. 

 

Pathogenezis 

Kétféle anyagcserezavar jellemzi a 2-es típusú diabetest: 

(a) Az inzulinszekréció károsodása, mely glükózterhelés után elhúzódó vagy elégtelen. 

Egészséges emberekben az inzulin felszabadulása pulzatórikus, oszcilláló jellegű, ezen 

természetes oszcilláció elvesztését tapasztalják legkorábban secretiókárosodásnál. Ekkor még 

a plasma inzulinszintjében nem mérhetünk csökkenést. Mindezek inkább a béta-sejtek 

glükózreceptorainak károsodására utalnak.  
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(b) A perifériás szövetek inzulinválaszának elégtelensége, vagyis az inzulinrezisztencia. 

Az inzulinrezisztencia celluláris alapját a csökkenő inzulinreceptorok száma képezi, de még 

ennél is fontosabbnak látszik, hogy az inzulin receptorához való kötődése utáni válasz 

károsodik. Feltételezik, hogy az izomban és a zsírsejtekben csökken a GLUT szintézise és 

vándorlása (az inzulin receptorához való kötődése a GLUT –nak a sejtmembránba történő 

vándorlását eredményezi, miáltal lehetségessé válik a glükóz transzmembrán diffúziója). 

Mostanában a figyelem középpontjába került az amilin nevű fehérje. Normális körülmények 

között ezt a fehérjét ugyanúgy a béta-sejtek termelik, az inzulinnal együtt tárolódik és a 

sinusoidalis térbe szekretálódik. Ismeretlen okok miatt azonban az amilin szekretálódás után a 

béta-sejtek felszínéhez tapad és ott felhalmozódik, amiloid plakként viselkedik. Ez két súlyos 

következménnyel jár majd:  

a) a béta sejtek inzulinérzékenységének zavarát okozzák 

b) az amilod depozítumok fokozatosan elfoglalják a béta-sejtek helyét 

Klinikai tünetek 

polyuria (nagymennyiségű vizelet ürítése), mely az ozmotikus diuresis miatt alakul ki 

polydisia (nagymértékű ivás), melyet a plasma hyperosmolaritása eredményez 

fogyás - mely egyéb okkal nem magyarázható – a megnövekedett lipolysis (zsírlebontás) és 

negatív nitrogénegyensúly következménye 

polyphagia (sok táplálék fogyasztása), mely a fokozott katabolizmust próbálja kompenzálni 

vagy akár rossz étvágy, hányinger 

fáradtságérzet 

 -homályos látás, szemlencse hyperosmolárissá válik, fénytörés is változik 

nőkön gyakran pruritus vulvae (szeméremtest viszketése), férfiakon balanitis   

(a hímvessző makkjának gyulladása) 

a szövetek nagy cukortartalma visszatérő, nehezen gyógyuló infekciókra (fertőzésekre) 

hajlamosít (pl.: furunculosis, cystopyelitis, tuberculosis)  

lábikragörcs, érzészavarok, zsibbadás 

lehet tünetszegény is 

 

Szövődmények 

1. Acut szövődmények 

 diabeteses ketoacidósis, mely az inzulindeficit súlyos következménye (a vérben és 

a vizeletben acetecetsav, béta-oxi-vajsav és aceton mutatható ki)  
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 hyperosmolaris, extrém hyperglycaemiás állapot (ehhez társul a 

bikarbonátkoncentráció és az artériás vér pH-értékének (<7,25) csökkenése) 

 tejsavacidósis 

Tehát a beteg exszikkálódik (kiszárad), a lehelete acetonszagúvá , a légzése 

Kussmaul-típusúvá válik (a kialakuló metabolikus acidózist a légzéssel próbálja 

kompenzálni ). A kezdeti zavartságot stupor, majd kóma követi. 

2. Chronicus szövődmények  

  Microangiopathiás szövődmények 

   a) retinopathia diabetica 

   b) nephropathia diabetica 

   c) neuropathia diabetica 

 

Macroangiopathiás 

a) atherosclerosis 

b) szívinfarctus 

c) alsó végtagi érelzáródás, gangréna 

d) hypertónia 

e) nephrosclerosis etc. 

 

 

 1-es típusú DM 2-es típusú DM 

Oka abszolút inzulinhiány relatív, súlyosabb esetben 

abszolút inzulin hiány 

Genetika HLA-D-hez kötött HLA társulás nincs 

Pathogenezise autoimmun 

pathomechanizmus 

inzulinrezisztencia, 

inzulinszekréció zavar 

Autoantitestek igen nem 

Életkor bármely életkor, 

leggyakrabban fiatalok, 

gyerekek 

felnőttkor (>30. életév), 

de a korhatár csökken 

 

Nemek közötti megosztás közel azonos nőkben gyakoribb 

Kialakulása hirtelen lassan 

Testsúly általában normális normális vagy elhízott 
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Vérnyomáseltérés rendszerint nincs megelőzheti a cukorbetegség 

megjelenését 

Vérzsíreltérés általában nincs, csak a 

felborult anyagcserét kíséri 

rendszerint van 

Anyagcsere-állapot labilis, nagy vércukorszint-

ingadozások kísérhetik 

stabil 

Ketózisra való hajlam kifejezett nem jellemző 

Tablettás 

vércukorcsökkentő kezelés 

hatástalan hosszabb ideig eredményes 

kezelés 

Inzulinterápia szükséges nem feltétlenül szükséges 

  

A diabetes mellitus kezelése gyógynövényekkel 

A metformin története – az ötletadó természet 

A história a kecskeruta vizsgálatával kezdődött. A Galega officinalis már régóta szerepelt a 

füveskönyvek és fitoterápiás kézikönyvek lapjain, mint vércukorszint-csökkentő és anyatej-

elválasztást fokozó gyógynövény. De a mai, korszerűbb munkák és monográfiák már csak 

ritkábban említik a humán terápiában alkalmazható gyógynövények között. Pedig a régóta 

bevált gyógynövények többsége ma is értékes részét képezik a materia medicanak. 

 

 
Galegae herba, Galega officinalis L. Fabaceae 
 

Szinoníma: Orvosi kecskeruta. 

Előfordulása: A Közel-Keleten őshonos, de Európába, Nyugat-Ázsiába, 

Pakisztánba is betelepítették. 

Évelő növény, amely bokrosan nő, szára 40–100 cm magas. Levelei 

páratlanul szárnyasan összetettek. A levélkék épszélűek, lándzsásak. Lilás fürt virágzat 

jellemzi. Hüvelytermése 2–3 cm hosszú, sokmagvú. A cserje virágzó ágainak felső része. 

Komponensek, hatóanyagok: 

Guanidin és származékai (galegin, hidroxigalegin), triterpén szaponinok, aminosavak, 

flavonoidok, Cr-sók. 

Farmakodinámia:  

 serkenti a mellékvesekéreg és a hasnyálmirigy működését 
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 enyhe vizelethajtó, ödémacsökkentő  

 vércukorszint-csökkentő: 

 növeli a szövetekben a glükózfelvételt és a glikolízist 

 blokkolja a glükoneogenezist a májsejtekben (ennek következtében károsodik a 
tejsavfelvétel a májban, mely tejsavas acidózishoz fog vezetni) 

 csökkenti az étvágyat, mivel csökkent mértékű lesz a glükóz-felszívódás a 
bélfalon keresztül 

 növeli az inzulinérzékenységet: 

Azon PCOS (policisztás ovárium szindróma) betegeknél lenne 
indokolt, akiknél a betegséget vélhetően inzulin rezisztencia okozza. 
Ezeknél a betegeknél várható, hogy az inzulin érzékenység fokozása a 
PCOS tünetek enyhülését eredményezi. De ez mégsem szerepel a 
metformin javaslatai között. 

 izzasztó hatású 

 tejelválasztást fokozó 

Felhasználás 
 

 kecskeruta kivonata: kedvező hatást gyakorol a tejelválasztásra valamint izzasztó 
hatású 

 Hollandiában a tehenek tejhozamának fokozására a takarmányhoz kecskerutát 
adagolnak 

 külsőleg kozmetikai készítményként mellápolásra használják 

Ellenjavallat: 

A drog alkalmazása nem ajánlatos a vérnyomásos és bélbetegségekben szenvedőknél, mivel 

emeli a vérnyomást és bélfunkció zavarokat válthat ki. 

Napi adagja: 

A gyógynövényt leforrázva a belőle készített tea kihűlés után fogyasztandó, napi 3-4 

csészével (egyenletesen elosztva), étkezés előtt 30 perccel. 

De miért is tűnt el a kecskeruta? 

Már a múltban sem volt egyformán népszerű Európa szerte. Míg a legtöbb országban csak a 

népiesen alkalmazott gyógynövények szintjén maradt meg (a növényt legelő állatoknál néha 

mérgezési tünetek voltak megfigyelhetőek), addig Franciaországban az orvosok a herbáját 

mind a cukorbetegek részére, mind pedig a tejelválasztás fokozására is rendelték. 1914-ben 

egy Tanret nevű francia gyógyszerész a Galega officinalisból sikeresen előállított egy 

alkaloidszerű anyagot, a galegint, mely egy egyszerű guanidin-származék. A galegin az egyik 

legősibb növényi alkaloid. Igazolták, hogy a galegin felelős a növény vércukorszint-
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csökkentő hatásáért. Később pedig megtalálták a galegin hidroxiszármazékát is a növényben. 

De hamar kiderült, hogy a viszonylag gyenge hatékonysághoz olyan mellékhatások és 

toxicitás társul, amely megakadályozza a gyógyszerként való alkalmazását. Az ötvenes 

évektől kezdve újból felélénkült a már ismert és újabb biguanidszármazékok farmakológiai és 

humán vizsgálata. 

Egymásután három biguanidszármazékot is bevezettek a terápiába: 

 fenformin ( 1960 ) 

 buformin ( 1964 ) 

 metformin ( 1968 ) 

A metformint tekintik a vegyületcsalád legsikeresebb tagjának. Az elsőként metformint 

tartalmazó készítményt a francia Lipha cég forgalmazta, melynek a Glucophage® 

(glükózfaló) fantázianevet adta Jean Sterne, akit ma már a metformin atyjaként ismerünk. 

1996 óta a világ gyógyszerpiacán a Glucophage® tekinthető a legjelentősebb orális 

antidiabetikumnak. II. típusú diabetes esetén az EASD, ADA, MDT ajánlásai egyértelműen 

metforminnal indítják a terápiás lépcsőt. 

A metformint a francia eredeti gyógyszerfejlesztés egyik legnagyobb sikereként tartják 

számon, hiszen egy Franciaországban népszerű gyógynövényből egy világszerte alkalmazott 

gyógyszer vált. Vizsgálatával új ismeretekkel gazdagodott a diabétesz okaira, kialakulására, 

az inzulin szerepére és az alkalmazható szerek támadáspontjára vonatkozó ismeretanyag is. 

Ezen vizsgálatok rendkívüli jelentőségűek voltak, hiszen ekkor derült fény arra, hogy a II. 

típusú diabéteszben a magas vércukorszintet nem az inzulinhiány, hanem a megnövekedett 

szöveti inzulinrezisztencia és az ebből eredő glükózfelhasználás-csökkenés okozza. 

Egy ígéretes növényi hatóanyag kémiai szerkezetét szintetikus úton úgy módosították, hogy 

előnyösebbek legyenek a terápiás tulajdonságai. Ezért a terápiában csak a szintetikus 

módosulatai jelentek és jelennek meg. 

Metformin tartalmú gyógyszerek: 

 

  
Hasonló alkalmazási javallattal került piacra a két analóg származék, a fenformin (amerikai 

termék) és a buformin (francia készítmény, a hazai termék az Adebit®) is. Ám a hetvenes 
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években a fenformint a gyakori mellékhatások miatt kivonták a forgalomból. A buformint ma 

is számos országban alkalmazzák, köztük Magyarországon is. 

Buformin tartalmú készítmény: 
 

 
A növény alkalmazását a galegin és a kecskeruta toxicitására vonatkozó adatokra hivatkozva 

szokták elutasítani. Pedig a növény földfeletti része alacsony galegintartalommal rendelkezik 

(kb.0,1%), így joggal merül fel a kérdés, hogy miért sorolták a toxikus növények közé az 

Egyesült Államokban és miért szerepel a Mérgező Növények Adatbázisában? Hiszen 

Paracelsus egyetemes elve szerint is: „a mennyiség teszi a mérget”. 

Természetesen a metforminok szintetikus előállítása biztonságosabbá és követhetőbbé teszi a 

terápiát. 

 

Cinnamoni cortex, Cinnamomum cassia és zeylanicum, Lauraceae  
 

Szinoníma: Fahéj, Ceyloni fahéj, Cimet, Angol fahéj, Indiai fahéj, Kínai fahéj, Kínai cimet, 

Cinnamon, Sri Lanka cinnamon, Cinnamomum zeylanicum, Cinnamomum verum. 

Babérvirágúak rendje, Babérfélék családja (Lauraceae). 

 

Előfordulása: A Cinnamomum fajok Dél-, Délkelet-Ázsiában honosak. Kistermetű (de egyes 

fajok akár 10-15 méteresre is megnőhetnek), örökzöld fák. Levele és kérge jellegzetes illatú. 

A fa fiatal ágainak kérgéből lehántással, majd őrléssel állítják elő a fahéjat. Hazánkban 

leggyakrabban használt fűszer a kínai fahéjfa, a Cinnamomum cassia (C. aromaticum) kérge. 

A ceyloni fahéjfa, a C. zeylanicum (C. verum) kérge kicsit másabb aromájú, illatú és jóval 

drágább is. A két fűszert porított állapotban szinte lehetetlen megkülönböztetni, viszont az 

egész kéregdarabok vastagságukban jelentősen különböznek. Míg a ceyloni fahéj 

papírvékonyságú (0,2-0,8mm), addig a kínai 1-3mm vastag.  
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Cinnamomum cassia 

 
            

C. zeylanicum 

 
 

E két növény, főleg a C. zeylanicum drogjai hivatalosak a 4. Európai és a VIII. Magyar 

Gyógyszerkönyvben. 

 

Komponensek, hatóanyagok: 

Illóolajat (1-4%), nagy mennyiségű polifenolokat és poliszacharidokat valamint csersavat, 

nyálkát, gyantát, cukrot, keményítőt és fahéjaldehidet tartalmaz. 

A kínai fahéjolajat már nem a kéregből, hanem a levelekből és a fiatal ágakból állítják elő. A 

kínai fahéjfa kéreg kumarintartalma 0,1-0,44%, míg a ceyloniban csak nyomokban található 

meg. Európa több országának (pl: Németország, Svájc) élelmiszer-biztonsági hivatala 

maximálta az egyes élelmiszerfajták kumarintartalmát, az állatokon kimutatott májkárosító 

hatásra hivatkozva. Ha egy 60 kg-os ember napi 2 g-ot fogyaszt a 0,3%-os 

kumarintartalommal rendelkező Cinnamomi cassiae cortexből, akkor éppen eléri a 0,1 

mg/ttkg-os javasolt maximális bevitelt. A fahéjfajok illóolaja különböző mértékben tartalmaz 

állatkísérletekben igazolt kokarcinogén szafrolt is. „Kokarcinogenezis, ha az önmagában 

hatástalan karcinogén anyag (illetve dózisa) után egy másik önmagában nem karcinogén 

anyag adagolása hozza létre a daganatot”.  
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Története 

Kínai források - Kr. e. 2700 táján született füvészkönyv - egy kwai nevű növényt említenek; 

Kínában ma is így nevezik a kassziát. Kr.e.1500-ből származik az az ókori egyiptomi 

feljegyzés, mely egy füstölő elkészítésének leírását tartalmazva említi a kainamaa szót. Kr. e. 

1000 körül már a föníciaiak és a héberek is ismerték a fahéjat. Elnevezésük, a ginnämön 

gyakran előfordul az Ószövetségben, és a nyugatra vezető kereskedelmi utak mentén eljutott 

számos (görög, latin) nép nyelvébe.  

Olasz megfelelője a canella, az olasz „ágyú" szóra utal és apró csövet jelent, utalva a fűszer 

alakjára. Még a németek is kanelnek hívják, a latin cinnamimum szóból kialakult Zimtet a 

kassziára használják. Oroszul a fahéjat koristaként emlegetik, amely a fűszert adó fakéregre 

utal.  

Hazánkba a 15. században jutott el. 

 

Farmakodinámia:  

 antidiabetikus 

 antibakteriális 

 antifungális  

 spazmolítikus 

 antiinflammatórikus 

 antioxidáns  

 
Gyógyászati felhasználása: 
 diabetes mellitus 

 megfázás 

 láz 

 emésztőrendszeri panaszok: étvágytalanság, teltségérzet, puffadás kezelésére (ajánlott 
napi adagja: 2-4 g 

Az 1980-as évek végén kezdték el kutatni a fahéj vércukorszint-csökkentő hatását. Az Imparl-

Radosevich és munkatársai által kiadott tudományos publikációban olvasható, hogy a fahéj 

kivonat frakciói hogyan hatnak a patkány zsírsejteken. Megállapították, hogy a növény aktív 

komponensei specifikus protein-foszforilációt-defoszforilációt hoznak létre az 

inzulinreceptoron és a receptorszignál-kaszkád egyes lépésein. Bizonyítást nyert az a tény, 
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hogy a fahéj kivonat stimulálja az inzulin R-kináz autofoszforilációját, valamint gátolja a 

protein tirozin-foszfatáz 1-et (PTP-1), ami pedig megnövekedett inzulin-érzékenységhez 

vezet. Broadhurst és munkatársai a polifenolmentesített fahéjkivonatot vizsgálva fedezte fel, 

hogy csökken az inzulinfüggő glükózoxidáció, tehát az eltávolított polifenol 

vegyületcsoportnak óriási jelentősége van a hatás kialakulásában.  

Így a hiedelmekkel ellentétben nem a fahéj legismertebb komponense, az illóolaj és a 

fahéjaldehid felelős az antidiabetikus hatás kifejeződéséért, hanem egy 

methylhydroxychalcone polymer (MHCP) nevű vegyület. Az MHCP stimulálja egy olyan 

enzim aktivitását, mely felelős a glükóztranszportért. Ez az enzim az inzulin R-kináz (PI-3 

kináz), melynek stimulálása az inzulin R szubsztrát autofoszforilációjához vezet. Ez 

megnövekedett glükózfelvételt eredményez az adipocytákban, hiszen az MHCP csökkenti a 

zsírsejtek inzulin-rezisztenciáját. Valamint nő a glikogénszintézis is. 

A polymer serkenti a plazma glükóz vázizomba történő szállítását azáltal, hogy javítja az 

inzulin-jelző kaszkádot az inzulin R-szubsztrát 1 (IRS-1) tirozin-foszforilációján keresztül. 

Egymagában, de inzulinnal együtt is adhatják, mivel erősítik egymás hatását. Inzulin-

szinergista. 

Az újabb kutatások szerint egy vízoldható polyphenol polymer (Type-A polymer) felelős az 

antidiabetikus hatás kialakulásáért. 

In vivo állatkísérletekben nyers fahéjkivonat hatását vizsgálták és mindegyik tanulmány 

pozitív eredményekről számolt be. Quin és munkatársai 3 héten át fruktózzal és napi 300 

mg/ttkg fahéjkivonattal etették a kísérleti patkányokat, minek következtében glükózfelvétel 

növekedését és az izomszövet inzulinérzékenységének javulását figyelték meg. Mindezt a 

megemelkedett tirozin-foszforilációs értékekkel magyarázták. 

2005-ben Verspohl és munkatársai a kínai és a ceyloni fahéj vizes kivonatának antidiabetikus 

hatását patkányokon hasonlították össze, melyből megállapították, hogy a kínai fahéj kivonata 

nagyobb mértékben emeli a plazma inzulinszintjét. Vizsgálatukban a C. cassia vizes kivonata 

hatékonyabbnak bizonyult az ekvivalens mennyiségű porított droggal szemben, és a 

fahéjkivonattal kezelt kísérleti állatokon a vércukorszint emelkedés kisebb mértékű volt 

glükózterhelést követően, mint a kontrollcsoporton. 

Solomon és Blannin kutatásai igazolták, hogy a fahéj étrend-kiegészítőként való alkalmazása 

fontos szerepet játszik a szervezet glükóz-homeosztázis fenntartásában. És nem csak azonnal, 

hanem még 12 órával a bevételt követően is hatással van a szervezet cukorháztartására. 

Epidemiológiai vizsgálatok feltárják, hogy az elmúlt évtizedekben egyidejű növekedés 

figyelhető meg az alváshiány és az anyacsere-betegségek, beleértve a II.típusú diabetes 
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mellitus között. Tudományosan bizonyított, hogy az akut alváshiány növeli az inzulin-

rezisztenciát és a glükóz intoleranciát, hasonlóan a NIDDM-ben szenvedő betegekhez. 

Azt tapasztalták, hogy egészséges emberben a Cinnamomum cassia elősegíti a glükóz 

energiaként történő hasznosítását. 

Ezt úgy éri el, hogy: 

 az inzulinérzékenység fokozásával megnövekedik a jelző fehérjék foszforilációja 

 megsokszorozza az inzulin-érzékeny GLUT-4 mediált glükózfelvételt az 

izomsejtekbe, mivel a periférikus inzulin-rezisztencia elsősorban a csökkent izom 

inzulin-rezisztencia következménye 

Ezen eredmények alapján a C. cassia segítséget nyújthat az alváshiány okozta megnövekedett 

inzulin-rezisztencia valamint a glükóz intolerancia kezelésében. 

Akilen és kutatócsapata 2010. októberében publikálta a fahéjjal végzett kutatási eredményeit, 

melyben a glikált hemoglobin- (HbA1c), a vércukorszint- és a vérnyomáscsökkentő hatást 

vizsgálta II. típusú diabéteszes betegek bevonásával. 58 pácienst (25 férfi, 33 nő; 45-65 év 

között) kezeltek csak antidiabetikus gyógyszerrel és több, mint 7%-uknak (véletlenszerű 

kiválasztás) adtak 2 g fahéjat vagy pedig placebo-t mindennap 12 héten keresztül. 

Az eredmények bebizonyították, hogy 3 hónapon át, napi 2 g fahéj bevitele a szervezetbe 

szignifikáns HbA1c, FPG (fasting plasma glucose), szisztolés- és diasztolés 

vérnyomáscsökkenést okoz. Ezen kívül csökken a beteg derékbősége és a testtömegindexe 

(BMI) is javul. De nem változott jelentős mértékben az LDL, HDL és triglicerid szint. 

 

 Fahéj Placebo 

Glikált hemoglobin 

(HbA1c) 

8.22%  7.86% 8.55%  8.68% 

Szisztolés vérnyomás 

(SBP) 

132.6 Hgmm  129.2 Hgmm 134.5Hgmm  134.9 Hgmm 

Diasztolés vérnyomás 

(DBP) 

85.2 Hgmm  80.2 Hgmm 86.8 Hgmm  86.1 Hgmm 

Tehát a fahéjat - a hagyományos gyógykezelés mellett - mint étrend-kiegészítőt alkalmazva, 

szabályozni tudjuk a szervezet vércukor- és vérnyomásértékeit  

„Orvosi vizsgálat bizonyítja, hogy a fahéj csökkenti a táplálékbevitel hatására felszabaduló 

inzulin szintjét az inzulinigény csökkenése által” valamint növeli az inzulinreceptorok 
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érzékenységét (2009. március 1-jén az American Journal of Clinical Nutrition című folyóirat 

tette közzé). 

Expediálási ismeretek: 

Étrend-kiegészítő 

 

Ceyloni fahéj napi 2x1 tabletta            

(1000 mg Cinnamomum 

ceylanicum),  

bő vízbevitel mellett 

 

Momordica charantia, fahéj, 

B1-vitamin, cink, szelén, 

króm, kálium-jodid 

napi 4 tabletta (R:2, E:2),  

étkezés után, 

bő folyadékbevitel 

 

fehérbabhüvely kivonat, 

fahéj kivonat,  

fekete áfonyalé extraktum, 

kukoricabajusz, szegfűszeg  

napi 3x1 kapszula, 

étkezés előtt, 

sok folyadékkal bevenni 

 

Vaccinii Myrtilli folium, Vaccinium myrtillus, L. Ericaceae  
 

 

Szinoníma: Fekete áfonya, havasi meggy, fenyves bogyó, 

kukajsza, mólabogyó, áfinya, borovnyica.  

 

Előfordulása: Észak-Európából származik, ahol vadon, erdők szélén, középhegységekben él. 

Magyarországon a Sopron környéki és Vas megyei tölgyesek és bükkösök lakója. A 

humuszban gazdag, savanyú kémhatású, közepes vízellátottságú talajt szereti.  Általában 

csoportosan-tömegesen jelenik meg. Az erdélyi havasok jellegzetes gyümölcse.  

Alacsony növésű (30–60 cm), gazdagon elágazó félcserje. A levelek tojásdadok, finoman 

fűrészesek. Virága halvány zöldes-vörös színű, az érett bogyó borsó nagyságú, hamvaskék. 

Íze fanyar (összehúzó). 

 

Története 
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A latin "Vaccina" elnevezés egy tévedésből adódik, hiszen a bogyós bokrokat eredetileg 

bacciniumnak hívták. A "myrtillus" jelzőt azért kapta, mert hasonlít a mirtuszágra. 

Gyümölcsét nagyon régen ismerik és kedvelik. Az első orvosi irodalomban történt említés a 

XVI. századból származik. Beszámolók szerint a második világháborúban a brit pilóták az 

éjszakai bevetések során fekete áfonyát ettek, ugyanis a benne levő anyagok segítik a 

retinasejtek gyors regenerálódását, élesebb látást biztosított számukra. 

 

Drogja 

A cserje virágzáskor gyűjtött és szárított levele valamint az érett, szárított termése. 

Komponensei, hatóanyagai: levél (Myrtilli folium):  

0,8-6,7% cserzőanyag (katechin típusú: katechin, gallokatechin), flavonoidok (kvercetin, 

kvercitrin), iridoidok, 0,25% aszkorbinsav, króm és mangán vegyületek 

termés (Myrtilli fructus): katechin típusú cseranyag (10%), iridoidok, antocián vegyületek 

(delfinidin), gyümölcssavak, invert cukor. 

 

Gyógyászati felhasználás:  

Igen magas az ásványi só, fém és nyomelem tartalma, aminek következtében gyógyászati 

felhasználása rendkívül sokrétű. 

 

 A levélből készült tea: 

 jó szél- és vizelethajtó 

 epe- és hólyagbetegségek 

 vesetisztító 

 gyomor- és bélhurut kezelésére (gyulladásgátló) 

 hasmenés ellen (összehúzó hatású cseranyagai miatt a szárított áfonya segít 
elmulasztani a hasmenést (főleg kisgyerekek esetén) 

 fogínygyulladás, szájnyálkahártya- és torokgyulladás  

 időskori cukorbetegség esetén alkalmazható szakorvosi felügyelet mellett 
(króm- és mangántartalma miatt) 

 
 Áfonyabor: roboláló (erősítő) hatású 

 Terméséből készült „gyógypálinka” (öblögetésre): antibakteriális hatású (szájüregi és 
fogínygyulladás esetén alkalmazzák) 
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 Áfonya-kivonat (szeszes): vastagbélgyulladásra (colitis) hajlamos személyek 
fogyaszthatják. 

 levél: 

 vércukorszint- és lipidszint csökkentő 

 antivirális 

 antifungális 

 vesetisztító 

 adstringens hatású (hasmenés, torokgyulladás, fogínygyulladás kezelésére) 

 
 termés: 

 véredényvédő 

 antioxidáns 

 exsudatio (ödéma) gátló 

 gyulladásgátló  

 

Farmakodinámia:  

A tudományos kísérletek bebizonyították, hogy az antociánok/antocianidinek lassítják a 

rodopszin (a retina fényérzékeny pigmentje) lebomlását és fokozzák újraképződését. 

Vazoprotektív hatással is rendelkeznek. Befolyásolják a szem kapillárisrendszerének 

permeabilitását. Gátolják az intersticiális folyadékképződést valamint a retinopátia 

kialakulását (blokkolják a vérlemezke aggregációt és védik a kapillárisok elaszticitását). 

Hatással vannak az elasztáz és kollagenáz enzim-aktivitásra, ami gyulladásgátlásban 

nyilvánul meg. 

Számos francia és olasz tanulmány foglalkozott a fekete áfonya érrendszerre gyakorolt 

hatásaival, többek között a szem mikrocirkulációjának zavaraival (retinopátia), a cataractával 

(szürkehályog) valamint a perifériás érbántalmakkal (aranyér). 

Ezen kutatások főleg gyári készítmények hatásosságát és alkalmazásuknak biztonságosságát 

vizsgálták 15-100 fős betegcsoportokon. Napi 240-480 mg kivonatot adtak tablettázott vagy 

kapszulázott formában. Általában a koncentrátumok 36% antocianozidot (antocián-

glikozidot) tartalmaztak.  

A különböző időtartamú (30 nap - 1 év) vizsgálatok szignifikáns javulást mutattak a kezelt 

betegcsoportokban a kontrollcsoportokhoz képest. 

A mirtillin hatása: 



 112 

 javítja a vénák és az artériák falának rugalmasságát 

 csökkenti a kapillárisok törékenységét (fragilitását) 

 helyreállítja kóroson megváltozott áteresztőképességüket 

Az áfonya-levél caffeoylquinic-savat tartalmaz, mely gátolja a glükóz-6-foszfatázt. Ez egy 

olyan enzim, mely az ételben lévő cukrot vércukorrá képes átalakítani. 

Javallata: 

 hemeralopia (farkasvakság, szürkületi vakság) kezelésére, mivel fokozzák a szem 
alkalmazkodóképességét csökkent erősségű fénnyel szemben 

 szembevérzés valamint mechanikai sérülés utáni állapotok 

 a szem ideghártyájának elváltozásai (retinopathia) 

 az érhártya és az ideghártya gyulladásai (corioretinitis) 

 cukorbetegek látószervi érváltozásai esetén 

 

Előnyösen társítható A-vitaminnal. 

 

 hosszan tartó kezelésre javasolják érelmeszesedés (arteriosclerosis, atherosclerosis) 
fennállásakor 

 vérzékenységi állapotokban, melyek az érfalak, hajszálerek elváltozásai miatt 
jelentkeznek (cirrhosis hepatis) 

 a visszerek gyulladásában (phlebitis) 

 thrombophlebitis megelőzésére 
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Expediálási ismeretek: 

 

 

fekete áfonya + E-vitamin napi 3-6 drazsé;  

maximum 20 napig lehet 

szedni 

Étrend-kiegészítő 

 

fekete áfonya + C-vitamin napi 7 ml 

 

fekete áfonya, béta-karotin, 

C- és E-vitamin 

napi 1-3 kapszula 

 

Figyelmeztetés 

A fekete áfonya leveleinek nyersen történő, túlzott fogyasztása mérgezést okozhat. 

Nagyobb mennyiségben fájdalmas gyomorösszehúzó- hatást tapasztalhatunk. 

 

A Diabess (Györgytea) kombinációs készítményről az alábbiakat tudjuk: 

 

gyermekláncfű gyökér, 

csalánlevél, közönséges 

orbáncfű virágos hajtása, 

fekete áfonya levél, mezei 

katáng gyökér 

napi 1 alkalommal 3g 

 

Már a középkorban is alkalmazták cukorbetegség kezelésére. 

A gyermekláncfű inulintartalma javítja az élelmiszer glikémiás indexét azáltal, hogy a 

táplálék a vékonybélen keresztül egyenletesen szívódik fel. 

A gyermekláncfű és a csalán vízhajtó hatású (csökken a testsúly). De nem zsírcsökkenés 

következik be, hanem a szervezetben található rejtett vizenyők elhajtásából ered. 
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Az orbáncfűnek antidepresszáns hatása miatt javul a beteg kedélye, így pozitív compliance 

alakulhat ki.  
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Phaseoli legumen, Phaseolus vulgaris, Fabaceae 
 

 

 

 

 

 

Szinoníma: 

Közönséges bab, Paszuly, fuszulyka. 

 

Története 

Amerikában őshonos, az indiánok már kb. 5000 éve termesztik. Európába először az 1530-as 

években került; Franciaországban 1548-ban említik először. Ezután az európaiak 

közvetítésével került át később Afrikába, Ázsiába, Ausztráliába. 

 

Előfordulása:  

Dél-Amerikából (Peru) származó, egyéves kultúrnövény, amely szinte minden konyhakertben 

megtalálható. 

A hüvelyesekre jellemző gyökérgümőcskékkel rendelkezik, melyeket a gyökérszőrökön át 

bejutott baktériumok hoznak létre. Ezen baktériumok szimbiózisban élnek a növénnyel és 

képesek a levegő nitrogénjét megkötni, melyet a növény a fehérjeszintézisben használ fel. A 

magvaknak nagyon magas a foszfor- és fehérjetartalma, mely tartalmazza az emberi szervezet 

számára fontos aminosavakat. 

 

Drogja 

Száraz héja és a termése. 

 

Komponensei, hatóanyagai: 

Kovasav (magas szilíciumtartalom), krómsavas sók, arginin, kálium, foszfor, C-vitamin, 

aminosavak, cellulóz, D-vitamin, fehérjék, rostanyagok, purin. 

 

Gyógyászati felhasználása:  

vízhajtó 
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vércukorszint-csökkentő 

acetoncsökkentő (mely az elégtelen cukorbontás során keletkezik) 

vérnyomáscsökkentő 

szívműködést serkentő 

héjából készített főzetet cukorbetegség kezelésére (fehér babhéj, kukoricabajusz, 
feketeáfonya-levél, kecskeruta egyenlő arányú keveréke; napi 3-4 csésze tea); vesehomok 
ellen, vízhajtásra alkalmazzák  

termésének lisztjét forró borogatásként viszkető ekcéma, nehezen gyógyuló sebek kezelésére 

folyadékhiány pótlására (bab+fekete áfonya+kecskeruta 1:1 arányú keveréke +menta) 

Begyűjtés ideje 

Július-augusztus; érett, száraz állapotban. 

 

Ellenjavallat 

Menstruációs ciklusban zavart okozhat; terhes nők ne használják! 

Gyomorbántalmat okozhat. A purin fokozza a húgysav termelését. 

 

Figyelmeztetés:  

A zöldbab nyersen nem fogyasztható, mivel az egészségre ártalmas anyagokat tartalmaz. De 

ezek hő hatására elbomlanak, így főzés után válik ehetővé a bab. 

A zöldségek és gyümölcsök rost-és cellulóztartalma valamint a pektintartalma miatt jó 

glikémiás indexszel rendelkeznek, hiszen csökkentik a szénhidrátok bélből való 

felszívódásának sebességét. Tehát diabéteszes betegnél a posztprandiális vércukorszintet 

kedvezően befolyásolhatja. 

 

Glikémiás index (GI) – a táplálék besorolása a vércukorszintre gyakorolt hatásuk alapján 

Megmutatja, hogy az adott élelmiszerben lévő szénhidrát milyen gyorsan szívódik fel a 

szervezetben, de arról nem ad tájékoztatást, hogy mennyi szénhidrát van egy adott 

élelmiszerben. 

A vizsgált élelmiszer 50 g szénhidrátot tartalmazó mennyiségének elfogyasztását követő 

vércukorszint-emelkedését egy referenciához viszonyítja. Ennek az értéknek 0 és 100 közé 

kell esnie. 

Ha alacsony a GI, akkor lassan szívódik fel a szénhidrát, hosszabb ideig fennálló 

teltségérzetet okoz. Ha lassú a szénhidrát-felszívódás, akkor annál kevesebb glukózt juttat a 
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szervezetbe. Így a β-sejteknek is kevesebb inzulint kell elválasztaniuk ahhoz, hogy a glukóz 

eljusson a sejtekhez. 

És a zsírraktározás is minimális szinten marad. 

 

Alacsony GI (<40) Közepes GI (40-59) Magas GI (60-100) 

zöld zöldség, hagyma, 

fokhagyma, paradicsom,  

retek, bab, lencse, 

csicseriborsó, földimogyoró 

héjában főtt krumpli, 

kukorica, fehérrépa,  

zöldbab, tök, cékla 

sült krumpli, krumpli püré, 

palacsinta 

alma, körte, cseresznye,  

narancs, kiwi, grapefruit, 

sárgabarack, zöld szőlő 

banán, sárgadinnye,  

mazsola, mangó, füge, 

ananász 

érett banán, aszalt szilva és 

datolya, görögdinnye,  

zsírszegény tej, joghurt 

 

gríz, pizza, tortilla,  

édesítetlen müzli 

édesített tejtermékek 

teljes kiőrlésű kenyér és 

tésztafélék, zabpehely 

háztartási keksz, méz, 

lekvár, fagylalt 

fehér rizs, puffasztott rizs 

keserű csoki, 

gyümölcs cukor, méz 

 cukor, édesített müzli, 

sütemény, gyümölcslé, szörp 

 

Az egészség megőrzésének, az optimális testsúly elérésének és fenntartásának érdekében 

mellőzni kellene a magas GI-t tartalmazó ételeket az étrendünkből. A közepest csak 

korlátozott mennyiségben, az alacsony GI-val rendelkező élelmiszereket pedig rendszeresen 

kellene fogyasztani. 

 

Cukorbetegségre való hajlam esetén, diabétesz prevenciójára alkalmazott, vércukorszint 

csökkentésére javasolt teakeverékek: 

  2 dkg száraz babhüvelyt beáztatunk 1 liter forralt vízbe, lassú tűznél 2-3 órát 

főzzük, lehűlés után leszűrjük. Napi 3-4 alkalommal  ½ pohárral étkezés előtt 

20-30 perccel 3-4 hónapon keresztül.  

 Teakeverék (babhüvely : fekete áfonyalevél = 1:1) 

2 evőkanál teakeveréket felöntünk 2 pohár forralt vízzel, 10 percig forraljuk, 

majd 30-40 percig állni hagyjuk, leszűrjük. A cukorbetegek ½ poharanként 

fogyasszák étkezés előtt 30 perccel napi 3 alkalommal 
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A Phase 2 egy olyan étrendkiegészítő, amelynek összetevőit a közönséges fehér vesebabból 

vonták ki. α –amiláz (összetett szénhidrát-bontó enzim) inhibítor hatással rendelkezik, tehát 

meggátolja vagy legalábbis késlelteti az összetett szénhidrátok lebontását, ezáltal fogyást idéz 

elő. És talán ezzel magyarázható az is, hogy számos étel effektív glikémiás indexét (GI) 

csökkenti. 

Udani és munkatársai egy olyan kutatást végeztek el, amelyben arra keresték a választ, hogy a 

kereskedelmi forgalomban kapható magas GI-val rendelkező ételek (pl. fehér kenyér) mellé, 

ha Phase 2-t adunk, akkor az tudná-e csökkenteni az ételek glikémiás indexét. A Phase 2-t 

kapszula és por formájában adták az önkénteseknek. A 3000 mg Phase 2 port alkalmazása 

során szignifikáns GI csökkenést tapasztaltak. 

 

Phase 2 1500 mg 2000 mg 3000 mg 

Kapszula nincs hatással jelentéktelen csökkenés 

Por jelentéktelen csökkenés szignifikáns csökkenés 

(20-34%) 

 

A világon több mint 1 milliárd felnőtt ember túlsúlyos, ezért nagyobb a szív-és érrendszeri 

betegségek, a diabétesz és más krónikus betegségek kialakulásának kockázata. Bizonyos 

álláspont szerint, a táplálék-kiegészítők szedésével elkerülhető az elhízás. A cukrok 

lebomlásáért felelős α-amiláz nevű enzim gátlásával ható készítményeket (cukor-bontó 

gátlók) a természetes fogyasztószerek (súlycsökkentők) közé sorolják.  

Hatásmechanizmus: 

Ezek a fogyasztószerek gátolják, vagy legalábbis lassítják a cukrok lebontását a 

gastrointestinális traktusban, méghozzá olyan úton, hogy a vékonybél bolyhaiban található 

cukor- és keményítőbontó enzimekben elfoglalja a di- és oligoszaharidák helyét, így azok 

nem tudnak azonnal felszívódni és továbbhaladnak a bélcsatornában. Tehát sokkal kevesebb 

szénhidrát szívódik fel és válik "hasznos" energiaforrássá főleg az alsó bélszakaszban.  

Mellékhatásként előfordulhat meteorizmus (haspuffadás) vagy diarrhoea (hasmenés), mert a 

bélben tovahaladó szénhidrátok egy részét a bélbaktériumok elbontják, ezáltal nagyobb 

mennyiségű bélgáz keletkezik. 

A vizsgálatba 60 olyan  túlsúlyos önkéntest vontak be, akiknek legalább 6 hónapja állandó 

volt a testtömege. Phaseolus vulgaris extraktumot tanulmányoztak kettős vak, placebo-
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kontrollált vizsgálatokkal. Az önkénteseknek 30 napon át, napi 1 tablettát kellett bevenni a 

szénhidrátban gazdag főétkezések előtt. 

Az eredmény azt igazolta, hogy a fehér bab extraktum a szénhidrátdús, 2000-2200 kalóriát 

tartalmazó ételekkel együtt alkalmazva nagy mértékben csökkentette a BMI-t, a zsírtömeget, a 

zsírszövet vastagságát valamint a csípő-, derék- és combkerületet a placebo-hoz viszonyítva.  

A Phaseolus vulgarist alkalmazzák a világon a legszélesebb körben a diabétesz elleni harcban. 

Ám ahhoz, hogy hatásos legyen, meglehetősen nagy dózis vizes extraktumot kellene 

használni. A magas rosttartalom és az α-amiláz inhibítor hatás miatt élelmiszer-összetevőként 

játszhat fontos szerepet az NIDDM megelőzésében és tüneteinek enyhítésében. 

Expediálási ismeretek: 

Étrend-kiegészítő 

 

phaseolus vulgaris 

extractum 

 

naponta 2x2 kapszula  

(reggeli és ebéd mellé) 

 

 

phaseolus vulgaris 

extractum 

napi 1 kapszula minden 

összetett szénhidrátot vagy 

keményítőt tartalmazó 

étkezés előtt 

 
 

babhüvely, 

gyermekláncfű gyökér,  

kukoricabajusz, 

borókabogyó, 

borsosmenta levél, 

diólevél,  

tarackbúza gyökértörzs 

napi 2-3 csapott evőkanál 

(3x 3,5 g) 

 
 

babhüvely, 

gyermekláncfű gyökér, 

kukorica bibe, 

tarackbúza gyökértörzs, 

borsosmenta levél 

napi 1-2 filter 
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Momordici fructus, Momordica charantia, Cucurbitaceae 
 

Szinoníma: Balzsamkörte, keserű dinnye, keserű uborka, keserű tök, bitter melon, bitter 

gourd, karolla, cerasee. 

 

Története 

A balzsamkörte őshonos kínai természetgyógyászati alapanyag. 

 

Előfordulása: 

Amazonas vidéke, Kelet-Afrika, Ázsia, Dél-Amerika, Karibi-térség. Kistermetű (bár 

különböző méretben megtalálható), egynyári kúszónövény. Fiatal korban jellegzetes, 

kellemetlen szaga van. Kabaktermése uborkaformájú és kb. 8-16 cm méretű, hosszúkás vagy 

szív alakú. Külseje erősen barázdált. Az érett termés hosszirányban háromfelé felreped, ekkor 

a szürke vagy barnás színű magvak kiesnek. Az érett gyümölcs rózsaszín, elliptiform alakú. 

Drogja: 

A gyümölcshúst nyersen vagy szárítva, míg a magvakat szárítva fogyasztják; egyes 

vizsgálatok során a gyümölcs levéből készített intravénás oldatot alkalmazzák. 

Komponensei, hatóanyagai: 

Charantin, vicin, „növényi inzulin-P”(166 aminosavból áll), cucurbutanoidok, momorcidin, 

oleinsav. A P-inzulin szerkezeti azonosságot mutat a szarvasmarha-inzulinnal, parenterálisan 

fejti ki hatását; de a per os úton bejuttatott gyümölcslé és magvak esetén is tapasztaltak 

hipoglikemizáló hatást, melyért a többi hatóanyag a felelős. 

Gyógyászati felhasználás:  

A keserű uborkát már évezredek óta alkalmazzák a tradicionális gyógyászatban. Leveleit és 

kacsait is felhasználták, de hatékonyabb és biztonságosabb alkalmazhatósága miatt termését 

tekintjük a legmeghatározóbbnak. 

 akne, vérellátási- és anyagcserezavar kezelésére 

 segít a vér cukorszintjének csökkentésében, illetve a cukorháztartás optimalizálásában 

 immunrendszer erősítő: 

A cukorbetegek gyakran tapasztalnak jelentős izomtömeg csökkenést, 

valamint zsírfelhalmozódást. Ez tovább növeli inzulinszükségletüket. A 

momordica alkalmazásával a diabéteszben szenvedő betegek fokozhatják 

ellenállóképességüket és elősegíthetik az izmok hipertrófiáját (növekedését). 
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 koleszterin- és trigliceridszint csökkentő tulajdonsággal is rendelkezik, így javul a 

májfunkció és megelőzhető a „zsíros máj” kialakulása  

 a csökkenő testzsír kedvezően befolyásolja a tesztoszteron és az ösztrogén arányát 

 javítja a szervezet glükóz felhasználását, így lassítja az öregedés folyamatát (hátráltatja 

a szenilitás kialakulását) valamint helyreállítja a növekedési hormon termelődését – 

mivel a tartósan magas inzulinszint gátolja annak termelődését 

Farmakodinámia:  

 állatkísérletek bizonyítják, hogy a kivonatok csökkentik a glükogenezist a glukóz-6-

foszfatáz és a fruktóz-1-6-bifoszfatáz enzim gátlása miatt 

 glukóz-6-foszfát-dehidrogenáz aktiválásával javítják a glükóz oxidációját  

 diabéteszes állatok szervezetében serkentik a sejtekbe történő glükózfelvételt, az 

inzulinszekréciót  

 csökkentik a béta-sejtek apoptózisát, így emelve az inzulintermelő béta-sejtek számát 

 javul az inzulinérzékenység 

 a balzsamkörte-kivonatot alkalmazva diabéteszes egereken csökken a vércukor-és a 

lipidszint is 

 a guanilát-cikláz gátlásával lassítják a daganatos sejtek burjánzását prostata-

adenocarcinoma, emlőrák és colorectális tumorok esetén 

 nő a máj és az izom glikogénraktározása, aktiválódik a májban található glukokináz, 

hexokináz és foszfofruktokináz 

Két humán, nem kontrollált vizsgálat során a 2-es típusú diabéteszben szenvedő betegeknek 

gyümölcslevet vagy homogenizált szuszpenziót adtak, majd azt tapasztalták, hogy az éhomi 

és a posztprandiális vércukorértékek csökkentek. Ezt azzal magyarázták, hogy a 

balzsamkörtében található oleinsav megakadályozza a belekből történő glükóz abszorpciót. 

Egy másik vizsgálat alkalmával a balzsamkörte-kivonat alkalmazásával az orális 

antidiabeticum dózist 50%-kal tudták csökkenteni. Bár placebokontroll vizsgálattal még nem 

tudták bizonyítani ezen értékeket. 

Ellenjavallat: 
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Terheseknek (teratogén hatású) és gyermekeknek nem ajánlott. 

Mellékhatás: 

Jelentkezhet gyomor-hasfájás, hasmenés. 

Expediálási ismeretek: 

 

 

szárított Momordica  

charantia termés 

(filteres, darabos) 

napi 1 liter tea, 

 

2-4 héten belül jelentkezik a 

hatása 

 

momordicatermés porítva 

(50%),  

fahéjpor (20%) 

napi 4 tabletta, 

étkezés után,  

bő folyadékkal bevenni 

 

momordica charantia termés 

és őrlemény (315 mg), 

inulin, C-vitamin, B6-

vitamin, B1-vitamin, króm, 

zselatin 

 

 

2 ampulla tartalma: 1000 

mg momordicin 

napi 2x1 ivóampulla  

(R és E), 

használat előtt felrázandó 

 

keserű dinnye kivonat naponta 1 g  
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keserű dinnye extraktum, 

cellulóz 

napi 1 kapszula, 

1 hónapos kúra javasolt 

 

 

csicsóka gumó kivonat, 

fehérbabhüvely kivonat, 

fahéj kivonat, 

feketeáfonyalé kivonat, 

kukoricabajusz kivonat,  

szegfűszeg kivonat 

napi 3x1 kapszula 

étkezés előtt, 

bő folyadékkal bevenni 

 

A CharanTea mostanában lett nagyon keresett, mivel egy különleges eljárással sikerült keserű 

ízét jelentősen mérsékelni. A növény gyümölcséből és magvaiból előállított tea teljesen 

koffeinmentes és így egész nap lehet fogyasztani.  

 Adjunk 1 evőkanálnyi charanteát kb. 2 dl forrásban lévő vízhez, 5 percig forraljuk 

és hagyjuk állni. 

Charantea tabletta + Zn: 

A cukorbetegek anyagcseréje során fokozott szabadgyök-képződés áll fenn. A króm, cink és 

szelén antioxidáns hatásúak, tehát gátolják a szervezetünkben létrejövő káros oxidációs 

folyamatokat. A B1-vitamin a sejtszintű anyagcserében, a jód a pajzsmirigy hormonok 

előállításában, illetve az anyagcsere-folyamatok szabályozásában játszik szerepet. Fontos a 

cinkbevitel, mivel az inzulin a szekréciós granulumokban cinkkel képzett kristályok 

formájában van jelen.  

Charantea kapszula  

Az inulin, mint élelmiszerrost elősegíti az emésztőrendszer valamint az immunrendszer 

egészségének fenntartását. A C-vitamin erősíti az immunrendszert. A B1,-és B6-vitaminok a 

szénhidrát anyagcsere fontos résztvevői és hozzájárulnak az idegrendszer kiegyensúlyozott 

működéséhez. A króm rendkívüli fontosságú a szénhidrát anyagcserében. 

Glükofitt kapszula 

A tudományos vizsgálatok megállapították, hogy a hatásért egy „charantin” nevű 

flavonoidvegyület a felelős. A termésben csak néhány tized százalékban fordul elő, azonban a 

termés húsából sikerült 10% feletti charantin tartalmú kivonatot létrehozni.  

Cukor-kontroll 



 124 

Magas polifenol tartalma révén elsősorban a II. típusú diabétesz valamint a cukorbetegségre 

való hajlam esetén ajánlhatjuk a megfelelő diéta kiegészítéseként. Szedése elősegítheti az 

egészséges szénhidrát-cukor anyagcserét, valamint a kóros szabadgyökök eltávolítását a 

szervezetből.  

Trigonellae foenigraeci semen, Trigonella foenum graecum L. Fabaceae 
(lásd dyslipidaemia fejezet) 

Szinoníma: 

Görög lepkeszeg, bakszaru, bakszarv, bakszarvú lepkeszeg, görögbab, fenugreek, greek 

hayseed.  

Előfordulása: 

A Földközi-tenger vidékén, Nyugat-Ázsiában honos növény. Már az ókorban is termesztették 

(India és Marokkó), ezért sokfelé elterjedt. Magyarországon termesztik, de a termesztésből 

kivadulva is előfordul. 

Széltől védett, napos helyen, bármilyen típusú talajon megterem. 

Története: 

Már i.e. 2000-3000 óta ismert gyógynövény. Az ókori Egyiptomban a füstölésnél és 

balzsamozásnál alkalmazott fűszerek egyike volt. A görögszéna latin fajnevének második 

tagja (foenum-graecum) származási helyére utal: a rómaiak "Görögországból" hozták be, ahol 

a szénához hasonlóan elterjedt terménynek számított. A latin fajnév első fele (Trigonella) a 

növény levelének háromszögletű alakjából ered. Számos nyelvben az elnevezése azt jelzi, 

hogy magtokja kecskeszarvra, míg levele lóherére hasonlít. 

A tehenek nagyon szeretik az ízét, a rossz szénát ezzel javítják fel. 

Felépítése: 

Egyéves, 10-50 cm magas lágyszárú növény. Levelei hármasan összetettek. Fehér, 

levélhónaljban elhelyezkedő pillangós virágai vannak. Termése sokmagvú, hosszú, lapos 

hüvely. 12–21 cm hosszúak, keskenyek, éretten sárgásbarnák. Egy-egy hüvelyben általában 

12–17 db, 4–6 mm hosszú, kemény mag található. Ezek vízben (magas nyálkatartalmuk miatt) 

megduzzadnak. 

A növény intenzív, aromás illattal rendelkezik, melyért a benne található kumarin a felelős. 

Drogja: 

Mag. 

Komponensei, hatóanyagai: 

Szteroid jellegű szaponinok (dioszgenin, yamogenin, tigogenin, neotiogenin), nyálkás rostok 

(25-45%), aminosavak. 
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Gyógyászati felhasználás:  

A görögszéna egy olyan élelmiszer, amely bizonyítottan rendelkezik vércukorszint-csökkentő 

hatással, de ezen a területen való alkalmazása korlátozott keserű íze és erőteljes zamata miatt. 

Egy szabadalmaztatott eljárás során fenugreeket tartalmazó kenyeret vizsgáltak, azon 

szempontok figyelembevételével, hogy milyen hatással van a kenyér ízére (íz elfogadhatóság) 

és hogyan befolyásolja a szénhidrát-anyagcserét. 8 étrend-kontrollált diabéteszes beteg 

bevonásával 1 hétig a görögszénát tartalmazó kenyeret, majd 1 hétig pedig a csak búzalisztet 

tartalmazó kenyeret tanulmányozták, oly módon, hogy a kenyérszeletek elfogyasztása után 4 

órával vércukor- és inzulintesztet végeztek. A kísérlet végeztével nem volt szín- illetve ízbeli 

különbség a kenyerek között. Megállapítást nyert, hogyha a görögszénát péktermékekhez 

adjuk, akkor az csökkenti az inzulin-rezisztenciát és alkalmas a II.típusú diabétesz kezelésére. 

A görögszéna kivonat vércukorcsökkentő hatása abban nyilvánul meg, hogy növeli a 

glikogenezist, gátolja a glükoneogenezist a májban vagy blokkolja a bélből történő 

glükózfelszívódást. 

Farmakodinámia:  

 a szaponinok blokkolják a gyomor ürülését, a koleszterin felszívódását és szintézisét, 

így lassul a szénhidrát-felszívódás 

 4-hidroxileucin (aminosavszármazék) serkenti a glükózfüggő inzulinszekréciót, javítja 

a máj és az izmok inzulinérzékenységét, így aktiválva az inzulinreceptor-szubsztráthoz 

kapcsolt foszfatidil-inozitol-3-kinázt; gátolja a vékonybélben található α-glükozidázt 

A manapság használt gyógynövényeket csupán alternatív gyógykezelésként használják. 

Kassaian és munkatársai a görögszéna-mag hipoglikémiás és hipolipidémiás hatását kutatták. 

A NIDDM-ben szenvedő betegek 8 héten át napi 10 gramm porrá zúzott göröszéna-magot 

kaptak joghurthoz keverve vagy forró vízben áztatva. A próba előtt és után megmérték a súly, 

FBS, HbA1c, összkoleszterin, LDL, HDL értékét. Fontos megemlíteni, hogy a kísérlet teljes 

időtartama alatt nem változott a testtömeg, az energia-, szénhidrát- és fehérjebevitel. 

 

 FBS TG VLDL-C 

Joghurthoz kevert nem volt jelentős változás 

Forró vízben 

áztatott 

-25% csökkenés -30% csökkenés -30.6% csökkenés 
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A táblázatból leolvasható, hogy a forró vízben áztatott görögszéna-mag alkalmas –mint 

adjuváns- a NIDDM kezelésére. 

2008. márciusában kiadott publikációjában Lu és munkatársai a magas szaponintartalmú 

Trigonella foenum-graecum (TFGs) és a szulfonilurea (SU) kombinációjának hatásosságát és 

biztonságos alkalmazását vizsgálta rossz gyógyszeres terápiára beállított (csak SU) II. típusú 

diabéteszeseken. 69 olyan T2DM-es páciens vett részt a kísérletben, akinek a vércukorszintje 

nem megfelelően volt beállítva az orális szulfonilurea antidiabetikummal. A kezelt csoport 

TGFs-t, míg a kontroll csoport placebo-t kapott 3 hónapon keresztül napi 3x (minden egyes 

alkalommal 6 tablettát). Eközben mindenki folytatta az SU-val való kezelését.  

Szulfonilureával kombinálva adva csökkentheti a vér glukóz szintjét, enyhítheti a klinikai 

tüneteket és viszonylag biztonságosan alkalmazható. 

Egyéb felhasználása: 

Gyógyászati értékét az indiai, arab, kínai népi és tudományos gyógyászatban egyaránt 

kiemelkedőnek tartják. 

 javítja a szoptató anyák tejelválasztását 

 természetes szteroidjai kedvezően befolyásolják a menstruációs ciklust: 

 enyhíti a premenstruációs szindróma tüneteit (PMS) 

 mérsékli a változó kor (menopauza) miatt kialakult depressziót 

 csontritkulás (osteoporosis) megelőzésében játszik szerepet 

 afrodiziákum:  

 fokozza a nemi vágyat, de fogamzásgátló hatással is rendelkezik 

 serkenti a férfiak hajának növekedését 

 erősíti a nők méhét 

 étvágyfokozó: hatása hasonlatos a csukamájolajéhoz 

 kóros étvágytalanság és az ezzel járó lesoványodás miatti gyengeség kezelésére 

 növeli a vörösvértestek számát 

 gyomorfekély, krónikus gyomor- és bélhurut (beöntésként alkalmazva) valamint 
hasmenés, aranyér és végbélgyulladás kezelésére 

 forrázott magját gargalizáló szerként alkalmazzák mandulagyulladás, torokfájás vagy 
diftéria esetén 

 magjából készült kenőcsöt már az ókori egyiptomiak is égési sebeknél alkalmazták 
(fájdalomcsillapító hatású) 
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 belsőleg alkalmazva csillapítja a köhögést 

 szemgyulladás esetén meleg, pépes borogatásként vált be 

 mézzel és vízzel keverve köszvény és reuma ellen ajánlott 

 
 Állatgyógyászat:  

 főzete megszűnteti a bélgörcsöt, szélhajtó és húgykőoldó hatású. 

 lovak hasmenését kezelik vele 

 őrleményéből készített péppel az ödémás testrészeket borogatják 

 
 Élelmiszeripar:  

 kesernyés íze hasonló a juharcukoréhoz, ezért az USA-ban a valódi juharcukrot 
helyettesítik vele 

 színezőanyag (sajt) 

 aromaanyag, melyet a likőr- és élelmiszeripar hasznosít dió- és kávéaromaként 
(pl. a dejóban) 

Ellenjavallat: 

A méhet összehúzó hatása miatt terhes nőknek tilos használni! 
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VI. Daganatos betegségek kezelése 

A daganatos betegségek szerte a világon a halálozások egyik vezető okának 

tekinthetők. A World Health Organization (WHO) adatai alapján 2008-ban 7,6 millió ember 

halálát okozta a megbetegedés. Leggyakoribb fajtái a tüdőt, gyomrot, májat, mellet és a 

kolorektális területet érintő daganatok. 

A daganat fogalmának meghatározását kétféle szempont szerint közelíthetjük meg. A 

köznyelv rosszindulatú daganatos betegségek esetén a rák megnevezést használja. Rákról 

vagy karcinómáról például a hámsejtekből kiinduló rosszindulatú (malignus) daganat esetén 

beszélünk. Egy sejtből indul ki a kontroll nélküli osztódás, melynek hatására kialakul egy 

környezetétől eltérő sejtcsoport, amely a vér- és/vagy nyirokkeringésbe kerülve áttétet 

(metasztázist) hoz létre. A tumor vagy neoplazma, neoplázia a sejtműködés zavarának 

köszönhető sejtszaporulat, ami rosszindulatú (malignus), jóindulatú (benignus), továbbá 

semimalignus is lehet, és nem ad áttétet. A benignus tumorok expanzív növekedést mutatnak, 

a malignus tumorokra az invazív növekedés jellemző. Rosszindulatú tumor esetén a szöveti 

kép differenciálatlan, polimorf sejtek és abnormális DNS-tartalom figyelhető meg, szemben a 

jóindulatú tumorral, ahol a szöveti kép differenciált, normális a sejtek DNS-tartalma és 

diploid kromoszómaszerkezettel rendelkeznek. 

A rák patogenezisének első lépése az iniciáció, melynek során a környezet biológiai, 

kémiai vagy fizikai ingere mutációt vált ki valamely génben. Különböző kémiai anyagok, 

azaz promóterek segítik elő az iniciált sejtek szaporodását. Ezt nevezzük promóciós fázisnak, 

mely évekig eltarthat, azonban itt még reverzibilis a folyamat. Konverzió következik be, ha a 

tumor fejlődését nem tudjuk visszafordítani a promóciós szakaszban és megjelenik a 

klinikailag észlelhető daganat, elkezdődik a terápia. Amennyiben a kezelés nem eredményes, 

bekövetkezik az invázió, az anyasejtcsoport megbomlása. A daganatsejtek eljutnak a 

vérpályába, illetve a nyirokutakba. Extravasatio során az érpálya elhagyása történik. A primer 

daganat áttéteket alakít ki. Helyi áttét képzése általában a nyirokutakon át történik, míg a 

távoli áttét során a daganatsejt a vérpályán át jut a megfelelő helyre. 

Kialakulását az egyén genetikai tényezőin túl külső faktorok is befolyásolják. Ide 

tartoznak a fizikai karcinogének, mint az ultraibolya sugárzás és az ionizációs sugárzás, 

továbbá a kémiai karcinogének, mint az azbeszt, a dohányfüst összetevői, az aflatoxin és az 

arzén. A biológiai rákkeltők csoportjába soroljuk a Humán Papilloma Vírust (HPV), a 

Hepatitis B Vírust (HBV) és a Hepatitis C Vírust (HCV). A daganatok kialakulásának 

kockázata az életkor emelkedésével, az egészségtelen táplálkozással, alacsony zöldség- és 



 129 

gyümölcsfogyasztással, mozgásszegény életmóddal, dohányzással, alkoholfogyasztással 

jelentősen növekszik. Nagyon lényeges, hogy a rizikó faktorokat elkerülve megelőzzük, 

illetve a rendszeres szűrővizsgálatok segítségével időben felismerjük a betegséget, így még a 

kezdeti stádiumban visszafordítható. 

A növényeket már ősidők óta használjuk gyógyítás céljából, melyről a kínai, babiloni, 

föníciai, indiai, arab, egyiptomi, görög és római írásos feljegyzések is árulkodnak. A 

gyógyításhoz fűződő tudásanyag idővel egyre fejlettebbé vált, ugyanis Paracelsus (1493-

1541) felfedezte, hogy a növényben lévő „quinta essentia”, azaz a hatóanyag felelős a 

növények gyógyhatásáért. Ennek eredményeként Scheele már a 18. században citromsavat, 

galluszsavat, borkősavat és oxálsavat izolált tisztán, majd a 19. században sor került például a 

morfin, koffein, kinin tiszta állapotban történő előállítására. 

Napjainkban egyre magasabb szinten történik a gyógynövények és az azokból 

előállított készítmények használata, számos növényi alapú gyógyszert gyártanak a 

gyógyszergyárak. A rákkutatás során is központi szerep jut a növényekből kivont 

hatóanyagok daganatterápiában történő alkalmazásának lehetőségére. A készítményeket 

önállóan vagy kiegészítő kezelésként használják. A hagyományos módszerek célpontja a 

tumor célzott elpusztítására irányul, mint például a növényi citosztatikumokkal végzett 

terápia, ami tüneti kezelésnek minősül, ezért szükség van olyan gyógymódra is, amely 

hatására a szervezet megtisztul, megerősödik az immunrendszer, így képes lesz felvenni a 

harcot a daganattal szemben. Ide tartoznak például a kemopreventív, immunmoduláns 

gyógynövényekből származó szerekkel végzett kiegészítő kezelések. 

 

A tumorképződés molekuláris mechanizmusai 

 

A sejtosztódási ciklus és szabályozása 
 

Fénymikroszkópos vizsgálatoknak köszönhetően megfigyelték, hogy a sejtek 

kettéválásának periódusa, vagyis a mitózis (M-fázis) több, a kettéválást előkészítő szakaszból 

épül fel. 

A mitózis szakaszai: 

 Profázis: A sejtek összetömörítik a kromoszómájukat. 

 Metafázis: Felsorakoztatják őket a mikrotubuláris orsóra. 

 Anafázis: A testvérkromatidokat a sejt ellenkező pólusára csoportosítják. 
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A két mitózis közötti időtartam, melyben a sejt előkészül az osztódásra, az interfázis 

szakasza, melynek során a sejtek térfogata megnő. A kromoszómákban tárolt információt a 

DNS hordozza, és a kromoszómaállomány megduplázódása az interfázisban megy végbe. 

Ebből következik, hogy az interfázisnak három szakasza van: 

 a G1-fázis alatt a sejt felkészül; 

 az S-fázisban történik a DNS szintézis; 

 ezt követi a G2-fázis, amely az S- és M-fázis közötti időszak. 

 
Nagyon lényeges, hogy a ciklus eseményei egymással összehangoltan, egymást helyes 

sorrendben követve játszódjanak le, mely a sejtciklus szabályozórendszerében található 

ellenőrzőpontok segítségével valósul meg. A G1 ellenőrzőpontot más néven restrikciós 

pontnak is nevezzük, itt dől el, hogy a sejt elindítja-e a sejtciklust. Ha a sejtet sok károsító 

hatás éri, akkor először kijavítja a hibákat, és csak azután lépi át a restrikciós pontot, ezzel 

elkerüli azt, hogy hibás DNS molekulák replikálódjanak az S-fázisban. A sejtciklus folyamán 

a növekedési faktorok és a növekedési inhibitorok nélkülözhetetlen funkciókat látnak el, 

mivel sejtfelületi receptorokhoz kötődve specifikus szignálok képződését indukálják a 

plazmamembránhoz kötődő struktúrákban, majd a szignálok ezt követően 

szignáltranszdukciós kaszkádokon keresztül eljutnak a sejtmagba, ahol olyan géneket 

aktiválnak, illetve gátolnak, melyek a sejtciklus elindításában kulcsfontosságúak. A sejt nem 

léphet be a mitózisba mindaddig, míg a DNS teljes megkettőződése nem történt meg, ezért a 

G2/M átmenetnél található ellenőrzőpont felelős. A metafázis/anafázis határán működő 

mechanizmus biztosítja a szabályos kromoszóma szétválást, mivel csak akkor kezdődhet el a 

testvérkromatidok elkülönülése, amikor a megkettőződött kromoszómák elrendeződtek az 

ekvatoriális síkban, és rákapcsolódtak az osztódási orsó húzófonalaira. 

A ciklin-függő proteinkinázok (cdk=cyclin-dependent kinase) fontos szerepet 

játszanak az ellenőrzőpontok működtetésében, ugyanis a sejtciklus eseményeinek 

végrehajtásához szükséges fehérjéket foszforilálják, és akkor válnak aktívvá, ha a sejtciklus 

során ciklikusan megjelenő ciklinekkel kapcsolódnak össze. Az ily módon kialakuló ciklin-

cdk komplex egy konkrét sejtciklus esemény lejátszódását katalizálja. 

A növekedési faktorok a sejtek restrikciós ponton történő átjutásához járulnak hozzá. 

Hiányuk esetén a sejtek a G0 nyugalmi állapotba lépnek. A cdk-4 szintézisében fontos 

szignálok képződését indukálják, ezt követően a cdk-4 és a ciklin D komplexet képez, és a sejt 

átjut a restrikciós ponton. A növekedési inhibitorok is hatással vannak a sejt szaporodására, 

melyek szintén a cdk4-ciklin D komplexen keresztül hatnak. Fokozzák a p15 és a p27 
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fehérjék képződését, melyek rákapcsolnak a cdk4-ciklin komplexre, így gátolják a cdk4 

működését. 
 

A tumoros sejtproliferáció és a sejtosztódási ciklus kapcsolata 
 
Tumorszupresszorok szerepe a szabályozásban 
 

A tumorszupresszorok szabályosan működve elnyomják a tumorok képződését. A 

cdk4-ciklin D komplex proteinkinázként működik, egyik szubsztrátuma az Rb fehérje, mely 

defoszforilált állapotban megköti a transzkripciós faktorokat, mint az E2F, így a sejt nem 

képes átlépni a restrikciós ponton. A G1 fázisban megjelenő cdk4-ciklin D komplex 

foszforilálja az Rb fehérjét, ezzel lehetővé válik a restrikciós pont átlépése. Amennyiben az 

Rb fehérjében mutációk következnek be, nem fogja megkötni a transzkripciós faktorokat, 

ezért növekedési faktorok jelenléte nélkül is szaporodni fog a sejt, megindul a 

daganatképződés. Az Rb elnevezés a retinoblasztómából ered, ami egy gyermekkorban 

előforduló szemdaganat, ugyanis a fehérjét a retinoblasztóma sejtek vizsgálata közben 

fedezték fel. 

A sejt késlelteti a sejtciklus indítását, ha a DNS-ben súlyos károsodások következtek 

be. Ebben fontos szerepet játszik a p53 tumorszupresszor fehérje, ugyanis aktiválja a p21-et 

kódoló gén transzkripcióját. A p21 fehérje több cdk-ciklin komplex működését akadályozza, 

ezért elmarad a restrikciós pont átlépése. Gátat szab a replikációnak is, mivel a DNS-

polimeráz delta alegységére kötődik. Azokban a sejtekben, ahol a DNS-ben bekövetkező 

hibák nem javíthatóak ki, ott a p53 fehérje megindítja a programozott sejthalál folyamatát, az 

apoptózist. A p53-at kódoló génben bekövetkező mutációk hatására, a képződő mutáns 

fehérjék figyelmen kívül hagyják ezeket a károsodásokat. 

 

A sejthalál biokémiája 

 

 A patológiás sejtpusztulást nekrózisnak nevezzük, amit a sejt képtelen szabályozni. 

Külső tényezők indítják el, mint például a teljes oxigénhiány, besugárzások, mérgezés. A 

mitokondriumok sejtlégzési zavarainak következtében csökken az ATP termelés, mindez az 

ozmotikus egyensúly felbomlását okozza, így a sejtek duzzadni kezdenek, a sejthártya 

integritása megszűnik, intracelluláris molekulák jutnak ki a sejtből. A folyamat ellen az 

immunrendszer védekezni kezd, ezért a nekrózis gyulladásos válaszreakciót indukál a 

szervezetben. Ezzel szemben a programozott sejthalál (apoptózis) lehet fiziológiás és 



 132 

patológiás egyaránt. Lefolyása során a sejtek zsugorodnak, a sejtmembrán ép marad, nem 

indukál gyulladást. Az elhalt sejtek fagocitózissal eliminálódnak, a makrofágok felveszik és 

lizoszómális enzimekkel megemésztik őket. 

Az apoptózis elindításában szerepe van az apoptótikus faktoroknak, melyek vagy 

sejtfelszíni receptorok ligandjai (tumor nekrózis faktor (TNF), Fas ligand), vagy 

magreceptorokon keresztül hatnak (p53). A szervek, szövetek működését fokozó túlélési 

faktorok hiánya is vezethet apoptózishoz.  

Például a tesztoszteron a prosztataepitheliumban magreceptoron keresztül, míg az 

interleukin-1 (IL-1) a monociták számára a sejtfelszíni receptorokon fejti ki hatását. Továbbá 

apoptózist válthatnak ki bizonyos toxikus anyagok, gyógyszerek, UV vagy röntgensugárzás 

is. 

 Az apoptózis jelátviteli útvonalai közül a kaszpázok segítségével zajló folyamatok a 

legismertebbek. A kaszpázok aktiválódásához apoptoszóma szerkezetre van szükség, mely 

úgy alakul ki, hogy adapter molekulák kaszpáz prodoménekhez kötődnek. A Fas és TNF 

halálreceptorok ligandjaik bekötődése után prokaszpázokat és adapter fehérjéket (FADD, Fas 

associated death domain) kötnek meg, a prokaszpáz aktiválódik, ami újabb kaszkádokat 

aktivál. Az apoptosis activating factor-1 (Apaf1) adapter a prokaszpáz 9-et köti meg, 

komplexet alkotnak, mely akkor válik aktívvá, ha jelen van a deoxiadenozin-trifoszfát (dATP) 

vagy ATP és a mitokondriumokból apoptózis stimulusok eredményeképp kikerülő citokróm c. 

Végül a kaszpáz 3 aktiválódik, melyet ölő kaszpáznak is neveznek. Az apoptózis indukáló 

faktor (AIF) szintén a mitokondriumból szabadul fel, bejutva a sejtmagba apoptózist 

eredményez, azonban működése nem függ a kaszpázoktól. 

A programozott sejthalál gátlói közül az egyik legismertebb a Bcl-2 gén, amely segíti 

a sejtek túlélését, mivel gátolja az apoptózist kiváltó jeleket. A Bcl-2 egy multigén családba 

tartozik, amelynek vannak olyan tagjai is, amik serkentik az apoptózis készséget, ilyen a Bax 

gén. A hatásmechanizmusuk nem teljesen ismert, azonban elmondható, hogy az apoptózissal 

szemben védő fehérjék a sejthalál adapterekhez kapcsolódnak és megakadályozzák azok 

kaszpáz aktiváló képességét. A pro-apoptózis család tagjai ezt a kölcsönhatást felfüggesztik. 

További sejthalál gátló fehérjék a FLIP vagy az apoptózis inhibitor (IAP), melyek a 

kaszpázok közvetlen gátlása vagy aktiválódásuk megakadályozása révén hatnak. 
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Proto-onkogének a sejtciklus szabályozásában 

 

A genom bizonyos génjei potenciálisan onkogének. Abban az esetben okozhatnak 

daganatképződést, ha szabályozatlan módon túlműködnek. Ezek a gének a proto-onkogének, 

melyek létfontosságúak a sejtciklus normál működése szempontjából, azonban rendellenesen 

működő alléleiket onkogéneknek nevezzük. 

Az onkogénné aktiválódás az alábbi mechanizmusok szerint történik: 

 promoter beilleszkedés 

 enhancer beilleszkedés 

 génamplifikáció 

 kromoszómális transzlokáció 

 pontmutáció vagy deléció 

 

Az onkogén hatás kialakulását szemléltető példák: 

 Az onkogén hibás receptort kódol, mely akkor is serkentő szignálokat küld a sejtciklus 

szabályozó mechanizmusa felé, ha nem kötődik hozzá növekedési faktor. 

 A növekedési faktorok túltermelése. 

 A szignál átvitelét biztosító szignáltranszdukciós kaszkád bizonyos eleme állandóan 

aktív. 

 A ciklin D1-et kódoló génben mutáció következik be és minden fázisban képződik 

ciklin D1, így állandóan jelen van a sejtben a cdk-ciklin komplex, mely arra készteti a 

sejtet, hogy átlépje a restrikciós pontot. 

 

Növényi citosztatikumok 

Topoizomerázgátlók 
 

A topoizomeráz I és a topoizomeráz II DNS replikációban betöltött funkciója 

vitathatatlan. Amikor a DNS kettős hélixet saját hossztengelye körül csavarjuk, kialakul az 

úgynevezett szuperhelikális szerkezet, ellenkező esetben a DNS molekula relaxált állapotban 

található. Negatív szuperhelikális feszülésről akkor beszélhetünk, amikor a dupla hélix 

jobbmenetes csavarulatával ellentétes irányú a csavarodás. Ez a forma elősegíti a kettős hélix 

lokális szétválását, fontos szerepe van a DNS replikációban és a transzkripcióban.  
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A topoizomeráz I egyesével változtatja a csavarulatok számát, mindig a relaxáció 

irányában, míg a topoizomeráz II kettővel növeli vagy csökkenti azt. Feladatukat úgy hajtják 

végre, hogy bemetszik az egyik vagy mindkét DNS szálat, a szabaddá váló 5’ végen található 

foszfátcsoporton keresztül kapcsolódnak a DNS-szálhoz, változtatnak a csavarulatok számán 

pozitív vagy negatív irányban, majd összekötik a végeket. 

 

Topoizomeráz I gátló  
 
Camptotheca accuminata L. Nyssaceae 
 
Szinonima: Happy Tree, életfa. 

 

Előfordulás, jellemzői: 

 Kínában és Tibetben őshonos, 25 m magas, elágazó fa. Levelei zöldek és bőrneműek, 

virágai fehér színűek, évente virágoznak. A drogot a növény kérge, gyökere és levele 

szolgáltatja, fő összetevője a kamptotecin. 

Gyógyászati felhasználás: 

A hagyományos kínai orvoslásban nátha, pikkelysömör és különböző daganatos 

betegségek gyógyítására használták. 

 

Farmakodinámia: 

A Camptotheca accuminatából kivont kinolin alkaloid, a kamptotecin, a DNS 

replikáció potenciális inhibitorának tekinthető. A DNS topoizomeráz I enzimet célozva 

sejthalált idéz elő. Igen toxikus vegyület, így jobban tolerálható analógjait alkalmazzák a 

daganatterápiában, mint az irinotecan és a topotecan. Az irinotecan az előrehaladt 

vastagbéldaganat terápiájában hatékony, a topotecan pedig petefészek karcinóma és kis-sejtes 

tüdőkarcinóma kezelésére alkalmazható. (Ezek szintetikus készítmények!) 

 

Toxikológia, mellékhatások:  

Az irinotecan alkalmazásakor súlyos diarrhoea léphet fel, mely görcsökkel jelentkezik, 

és valószínűleg acetilkolinészteráz gátlásával függ össze. Megelőzésre kezdetben 4 mg 

loperamidot alkalmaznak, majd a hasmenés megszűnéséig óránként 2 mg-ot adagolnak. A 

neutropénia adagkorlátozó tényező, továbbá előfordul hányás, kisfokú májenzim-emelkedés 

és alopecia is. A topotecan fő mellékhatása a granulocytopenia, az esetek kis hányadában 

felléphet hányás, diarrhoea és alopecia. 
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Expediálási ismeretek:  

A Campto CS 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz (irinotecan), Hycamtin 1 mg 

és 4 mg porok oldatos infúzióhoz, illetve a Hycamtin 0,25 mg és 1 mg kemény kapszulák 

(topotecan) találhatóak meg a törzskönyvezett készítmények között. 

 

  
Topoizomeráz II gátló 
 
Podophyllum rhizoma, Podophyllum peltatum L. (Berberidaceae)  

Előfordulás, jellemzői:  

 Észak-Amerikában honos, évelő növény. A drogot a növény gyökértörzse, az abból 

alkohollal kivont, híg sósavval kicsapott és megszárított lignán keverék adja. 

 

Komponensek, hatóanyagok: 

A fő hatóanyag a podofillotoxin. Összetevői közé tartozik továbbá az alfa- és béta-

peltatin és ezek glikozidjai, a dezoxipodofillinsav-glükózészter, 4’-dezmetilpodofillotoxin-

béta-D-glükozid, 4’-dezmetil-dezoxipodofillotoxin-béta-D-glükozid és a podorhizol-béta-D-

glükozid. 

 

Gyógyászati felhasználás: 

Régebben csak hashajtóként használták, majd fény derült az ötvenes években arra, 

hogy a növénynek lignánokhoz kötődő citosztatikus hatása is van. Tüdődaganat és leukémia 

kezelésére használható. Sikerrel alkalmazzák bizonyos bőrelváltozások gyógyítására is, így 

condylomák és granuloma inguinale eltávolítására használják 25 %-os paraffinos 

szuszpenzióként. 

 

Farmakodinámia: 

 A félszintetikus etoposid és teniposid, a podofillotoxin kevésbé toxikus glikozid 

származékai, melyeket a humán daganatok kezelésére használnak. A DNS-ben kettős szál 
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töréseket hoznak létre a topoizomeráz II enzim gátlása révén. Nem interkaláló típusú 

topoizomeráz II gátlók, ugyanis gyengébben kötődnek a hasítási komplexhez, a gátlás gyorsan 

reverzibilis. Hatásukat az S- és G2-fázis között hozzák létre, amikor az új szálak 

szétválasztása és kromoszómákba rendezése történik. 

 

Toxikológia, mellékhatások: 

Az etoposid myelotoxikus, kisebb jelentőséggel bír a trombocytopenia. Az alopecia 

teljes mértékben megjelenik, továbbá nagyobb dózisok alkalmazásakor stomatitis és diarrhoea 

léphet fel. A citosztatikum bizonyos esetekben vérnyomáscsökkenést is kiválthat. A teniposid 

fő mellékhatása a leukopenia, továbbá thrombopenia és vomitus is megfigyelhető. 

 

Expediálási ismeretek: 

Az etoposid tartalmú Lastet 25 mg, 50 mg és 100 mg kapszulákat 2011. január 11-én, 

a Lastet 20 mg/ml oldatos injekciót pedig 2010. szeptember 30-án törölték a törzskönyvezett 

készítmények közül. 

  

  
A mitotikus orsó gátlószerei  

 A sejt mikrotubuláris rendszere a tubulin heterodimerből épül fel, mely mitotikus 

orsóként irányítja a kromoszómák mozgását a mitózis alatt. A dimerek egy alfa és egy béta 

tubulin alegységből állnak, melyek hengerpalást mentén rendeződnek csavarvonalban úgy, 

hogy a hossztengelynek megfelelő protofilamentum, vonal menti sor is kialakul belőlük. 

 A mikrotubulus polimerizáció GTP hidrolíziséhez kötött, a mikrotubulus organizáló 

centrumokból indul ki, melyek közös jellemzője a bennük található centriolum. 

A mikrotubulusok nagyfokú dinamikával rendelkeznek. Az építés és bontás általában 

polarizált, ami azt jelenti, hogy a mikrotubulus az egyik végén épül, a másikon bomlik, vagy 

az egyik vég blokkolt, ezért csak a másik vég építése vagy bontása lehetséges. Ebből 

következik, hogy a mikrotubulusok gyorsan nőnek ki iniciációs helyükről, amely a 

sejtosztódás véghezviteléhez elengedhetetlen. 

 

Vinca-alkaloidok 
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Catharanthi herba Catharanthus roseus (L.) G. Don Apocynaceae 

 
Szinonima: Rózsás meténg. 

 

Előfordulás, jellemzői:  

Madagaszkár szigetén honos, örökzöld félcserje. A 

drogot a növény, virágzó földfeletti része szolgáltatja. A 60-80 

cm magas növény levelei sötétzöld színűek, rövid nyelűek, 

átellenesen állnak, lemezük ellipszoid alakú. A virágok 

egyesével ülnek a levelek hónaljában, a csésze és a párta forrt, mely rózsaszín vagy fehér 

színű. A porzók ránőttek a párta csövére, a párta csöve rövid. 

 

Komponensek, hatóanyagok: 

 A növény 90 alkaloid keverékét tartalmazza, köztük 20 dimért, mint a vindezin, 

vinblasztin és a vinkrisztin. Megtalálhatóak benne szabad állapotban a katarantin és a vindolin 

nevű alkaloidok, melyekből a vinblasztin felépül, továbbá tartalmaz más alkaloidokat is, mint 

a szerpentin, ajmalicin, lochnerin vagy a tetrahidroalsztonin. 

 

Gyógyászati felhasználás: 

 Ipari gyógynövény, a drogot vinblasztin és vinkrisztin előállítására használják, melyek 

a mitotikus orsó gátlószerei, alkalmasak leukaemia és lymphogranulomatosis kezelésére.  

 

Farmakodinámia: 

 A vinca-alkaloidok tubulinmérgek, meggátolják a mikrotubulusok képződését, a 

mikrotubulusok felbomlását is okozhatják nagyobb adagban. Gátolják a tubulin 

polimerizációját, így a sejtek a mitózis metafázisában felhalmozódnak, mivel az alkaloidok 

nagy affinitással kötődnek az alfa vagy béta tubulin alegységekhez. Ha gátoljuk az osztódási 

orsó működését, akkor a metafázisban a kromoszómák szétválása nem fog bekövetkezni. A 

velük szembeni rezisztencia multidrug típusú, mely a citosztatikum csökkent hasznosulásával 

jár, mivel a daganatsejtek felszínén lévő P-glikoprotein (multidrug transzporter) ATP 

hidrolízisének terhére kipumpálja a citosztatikumok egy részét a sejtekből. A vinkrisztint 

felhasználják gyermekkori leukaemiák, Hodgkin-kór és más lymphomák esetén, különösen 
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más citosztatikumokkal együtt alkalmazva. A vinblasztin fő alkalmazási területe a 

metasztatizáló heredaganatok kezelése bleomycinnel és cisplatinnal történő kombinációban. 

 

Toxikológia, mellékhatások: 

 A toxikus hatások közül legfontosabb a neurotoxicitás, mely a vinkrisztin esetén 

korlátozza a kezelést. A betegek vinblasztinnal végzett terápiája során 4-6 napra csontvelő-

károsodás lép fel, amely akadályozza az adag emelését. 

 

Expediálási ismeretek: 

Vincristin liquid Richter 1 mg/ml koncentrátum oldatos injekciókhoz, Vincristin 

Richter 1 mg por és oldószer oldatos injekcióhoz való koncentrátumhoz, Vinblastin 10 mg 

injekció és Vinblastin Richter 1 mg/ml por és oldószer oldatos injekciókhoz tartoznak az 

expediált készítmények körébe, amelyek természetesen receptkötelesek. (Ezek szintetikus 

készítmények!) 

 

  
 

Taxoidok 
 

Taxí baccatae folium, Taxus baccata L. (Taxaceae) 
 

Szinonima: Tiszafa, Méregfa, ördögfa, halálfa. 

 

Előfordulás, jellemzői: 

Európában főleg hegyes vidékeken előforduló örökzöld, kétlaki, 

erősen elágazó cserje vagy kisméretű fa. A növény minden részén 

tartalmaz toxikus komponenseket, a magköpenyt kivéve. A 

hatóanyagokat a sötétzöld tűlevelekből vonják ki, melyek 2-2,5 mm 

szélesek, 2-3 cm hosszúak, laposak és hegyesek, felül fényesek, alul két 

halványzöld csík található rajtuk. 
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Komponensek, hatóanyagok: 

Tartalmaz N-tartalmú diterpéneket, mint a taxin A, taxin B, taxol A, taxol B, továbbá 

biflavonoidokat, így szciadopitizint, ginkgetint, szekojaflavont, más fenolos vegyületeket, 

katechint, taxikatint, ekdiszteront. 

 

Gyógyászati felhasználás: 

A népi gyógyászatban féregűzőként, menstruáció elősegítőként, epilepszia, diftéria 

kezelésére, külsőleg sebgyógyítás céljából alkalmazták. Extrém toxikusságának köszönhetően 

elsősorban ipari gyógynövény. A növény tumorgátló hatása a diterpén-alkaloidokkal hozható 

összefüggésbe.  

 

Farmakodinámia: 

Az előbbiekben említettem, hogy a mikrotubulus polimerizáció GTP hidrolíziséhez 

kötött, viszont taxánok jelenlétében GTP nélkül is végbemegy a tubulinpolimerizáció. 

Mikrotubulus kötegek jelennek meg az interfázisban lévő sejtek citoplazmájában, amely a 

sejteket korai, kórós osztódásra kényszeríti. A maghártya eltűnik, a kromoszómák 

kondenzálódnak, de normális osztódási orsó helyett nagyszámú, csillag alakú mikrotubuláris 

képződmény alakul ki a citoplazmában, melyből hiányzik a centriolum. A taxán-kivonatok két 

fontos vegyülete a paclitaxel és a docetaxel. A docetaxelt a bakkatin III nevű diterpén-

alkaloidból állítják elő félszintézissel. A paclitaxelt 1963-ban vizsgálták először, mint növényi 

kivonatot, majd 1979-ben ismerték el, amikor a hatásmechanizmusának felderítésére sor 

került, mely sikerrel alkalmazható előrehaladt emlőkarcinóma és ovariumdaganat 

kezelésében, valamint kisebb eredmények mutatkoznak fej-nyak- és urogenitalis tumorokban. 

A docetaxel később került klinikai fejlesztésre, azonban ez az analóg is hatásosnak bizonyult 

petefészek-, tüdő-, emlő-, fej-nyak- és urogenitalis tumorokban. 

 

Toxikológia, mellékhatások: 

 A paclitaxellel végzett kezelés során neutropenia, ritkában thrombopenia alakul ki. A 

szer cardiotoxikus, ezért synus-bradycardiat és vezetési zavarokat okozhat. Neurotoxicitás 

nagyobb adagok esetén fordul elő gyakrabban, melynek tünetei szimmetrikusak, főleg a 

végtagok ujjain észlelhetők. Ezen kívül hányás, hasmenés, alopecia léphet fel, illetve 

megfigyelhető a teljes testszőrzet kihullása. 
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Expediálási ismeretek: 

Az Abraxane 5 mg/ml por szuszpenziós infúzióhoz, Eucol 6 mg/ml koncentrátum 

oldatos infúzióhoz, Genexol 6 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz, Pacliner 6 mg/ml 

koncentrátum oldatos infúzióhoz, Paclitaxel "Ebewe" 6 mg/ml koncentrátum oldatos 

infúzióhoz, Paclitaxel Accord 6 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz, Paclitaxel-Teva 6 

mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz paclitaxel tartalmú citosztatikumok. Docetaxelt 

tartalmaznak például a következő készítmények: Daxtere 20 mg/ml koncentrátum oldatos 

infúzióhoz, Docetaxel Teva 20 mg és 80 mg koncentrátumok és oldószerek oldatos 

infúzióhoz, Taxotere 160 mg/8 ml, 20 mg/0,5 ml, 20 mg/1 ml, 80 mg/2 ml, 80 mg/4 ml 

koncentrátumok oldatos infúzióhoz. 

 

   
 

Kolhicin  
 

Colchici tuber, Colchicum autumnale L. (Liliaceae) 
 
Szinonima: Őszi kikerics, Őszike, krokusz. 

 

Előfordulás, jellemzői: 

 Hazánkban is megtalálható évelő növény. A drogot a 

virágzáskor vagy közvetlenül utána gyűjtött hagymagumó 

szolgáltatja. A növény minden részében tartalmaz alkaloidot és a 

magot is alkalmazzák drogként. A hagymagumót az elhalt, barna 

színű levelek veszik körbe, mely dió nagyságú, egyik oldalán domború, másik oldala lapos, 

egy függőleges mélyedéssel, melyben a tönk található meg. 

 

Komponensek, hatóanyagok: 

 Alkaloidokat 0,1-0,6%-ban tartalmaz, ennek 60%-a a fő hatóanyag, a kolhicin. 

Tartalmaz még demekolcint, N-dezacetil-N-formilkolhicint, illetve kolhiceint, amely a 

szárítás és raktározás alatt keletkezik. 
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Gyógyászati felhasználás: 

 Citosztatikus, sejtosztódást gátló hatású, a terápiában köszvényellenes gyógyszerként 

használják. 

 

Farmakodinámia: 

 A kolhicin hatékonynak bizonyult autoszómális domináns policisztás vesebetegség 

kezelésében, melynek kapcsán igyekeztek feltárni a veseciszták kialakulásához vezető 

patofiziológiás útvonalakat. Az okok között a fokozódott apoptózis, a tubulin sejtek korlátlan 

proliferációja, a hibás polarizáció, a cAMP jelátviteli útvonal zavara, a nem működő csillók, 

az aktivált mammalian target of rapamycin (mTOR) útvonal és az emelkedett tumor nekrózis 

faktor-alfa (TNF-alfa) termelés szerepel. Kimutatták, hogy a kolhicin főként mikrotubulus 

gátlóként viselkedik, amit tubulinhoz kötve fejt ki, így megelőzi a sejtmigrációt, osztódást és 

a polarizációt. Ezek mellett anti-apoptótikus, proliferációt gátló és gyulladáscsökkentő hatású, 

a TNF-alfa receptorok működését is csökkenti. 

 

Toxikológia, mellékhatások: 

 A kolhicin hasmenést, hányást, neutropeniat, azaz csontvelő-depressziót, továbbá 

vesekárosodást és idegbénulást is kiválthat. 

 

Expediálási ismeretek: 

 Köszvényellenes készítményként a Colchicum-Dispert vényköteles, bevont tablettát 

expediáljuk. A teljesség kedvéért megemlíteném a köszvény patomechanizmusát. A purin 

anyagcserében bekövetkezett zavar hatására a szérumban magasabb húgysavszintet 

figyelhetünk meg. Az emelkedett húgysavszint már nem tud feloldódni az extracelluláris 

folyadékban, ami azt eredményezi, hogy az ízületek környékén rosszul oldódó húgysavas 

nátrium mikrokristályok formájában rakódik le. Egy önmagát erősítő gyulladásos körfolyamat 

alakul ki a fehérvérsejtek fagocitáló képességének köszönhetően, melynek hatására 

degeneratív enzimek, kemotaktikus faktorok és savas kémhatással rendelkező vegyületek 

jelennek meg. A savas pH ideális környezetet biztosít a kristályok kiválásához, ezen felül a 

kemotaktikus faktorok hatására újabb fehérvérsejtek jelennek meg a helyszínen. A kolhicin a 

fehérvérsejtek mikrotubuláris rendszerét depolimerizálja, így az önmagát erősítő gyulladásos 

folyamat abbamarad. 
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Kemoprevenció 
 
 A kemoprevenciónak a szervezetben lévő kóros állapotok kialakulásának 

megelőzésében, késleltetésében és a már meglévő folyamat visszafordításában van fontos 

szerepe. A daganat kialakulásának esélyeit csökkenteni tudjuk, ha a kockázati tényezőket 

elkerüljük, azonban ezek mellett lényeges a mérgező anyagok metabolizmusának elősegítése, 

a védekezőképesség megnövelése, továbbá az oxidatív stressz kivédése. Oxidatív stressz 

során megnő a szabadgyökök mennyisége oly mértékben, hogy a szervezetben felborul az 

egyensúly a pro-oxidánsok és az antioxidánsok között, ez pedig károsítja a nukleinsavakat, a 

fehérjéket és a komplex lipidmolekulákat. A kemopreventív ágensek lehetnek antioxidánsok, 

melyek gyökfogó képességgel bírnak, mint a növényi eredetű anyagok, flavonoidok és a 

vitaminok, nyomelemek. Vannak sejtproliferációt gátló, apoptózist elősegítő kemopreventív 

szerek is, amelyek akadályozzák a karcinogenezis folyamatát. 

 

Kemopreventív növények 

Theae folium, Camellia sinensis (L.) O. Kuntze (Theaceae) 
 
Előfordulás, jellemzői: 

 A tea hazája Dél-Kína, Kambodzsa és India Asszam tartománya, de termesztik még 

Japánban, Argentínában, Brazíliában, Kelet-Afrikában, Grúziában és Ceylonban is. A 

teacserje fiatal levelei szolgáltatják a drogot. A zöld tea készítése során a kézzel gyűjtött 

leveleket vasserpenyőben melegítik, végül sodorják és maximum 70°C-on szárítják, 

ellentétben a fekete teával, melyet fermentációs eljárással állítanak elő, ezzel kialakítva 

jellegzetes aromáját. 

 

Komponensek, hatóanyagok: 

 Megtalálható benne koffein (2,5-4,5%), kis mennyiségű teofillin (0,02-0,04%) és 

teobromin (0,05%). Tartalmaz még cserzőanyagokat, melyhez a koffein egy része kötődik. 
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Ilyen az epikatechin, epigallokatechin, katechin, gallokatechin, epikatechingallát és az 

epigallokatechingallát. Összetevői között előfordulnak még a kempferol-, kvercetin-, 

miricetin-glikozidok, galluszsav, kávésav, p-kumársav, klorogénsav, teogallin és a kínasav. 

Illóolajakat is találunk benne 0,5-1%-ban, ezen kívül triterpén-szaponinokat, karotinoidokat, 

így béta-karotint, luteint, neoxantint, violaxantint, illetve aminosav származékokat (teanin, 2-

amino-6-etilamidoadipinsav). 

 

Gyógyászati felhasználás: 

 A teának központi idegrendszeri izgató hatása van, csökkenti az alvásigényt, serkenti a 

koncentráló képességet, antidepresszív hatása is van. Fokozza a szív vérkeringését, 

teljesítményét, szívinfarktus, trombózis, arterioszklerózis megelőzésére használják. 

Felhasználják vizelethajtóként, enyhébb hasmenések ellen, migrén esetén. Talán legfontosabb 

a zöld tea antioxidánsként történő alkalmazása, mely az epikatechin és katechin 

származékoknak köszönhető, de a flavonoidok, karotinoidok is szerepet játszanak benne. 

Antioxidáns hatása révén a zöld tea fontos a daganatok megelőzésben, antimutagén, 

antikarcinogén hatású. 

 

Farmakodinámia: 

 A zöld teában lévő értékes polifenolok gátló hatást fejtettek ki a különböző állati 

szervrendszerekben található tumorok kialakulására és fejlődésére. Itt említeném meg a bőrt, 

tüdőt, szájüreget, gyomrot, emlőmirigyet és a prosztatát érintő daganatokat. A sejtburjánzás 

gátlása, az apoptózis fokozása és a szignalizációs transzdukció modulálása mellet a zöld tea 

polifenolok, különösen az epigallokatechin-3-gallát, gátolták a sejtinváziót, a daganat 

tápanyagellátását biztosító erek kialakulását, az angiogenézist, továbbá a metasztázist. Az 

emberi daganatokban a foszfatidilinozitol-3 kináz (PI-3K) szignalizációs útvonal aktivált. Ez 

az állapot vagy direkt genetikai mutációk, vagy indirekt receptor tirozin kináz aktiváció által, 

illetve a foszfatáz- és tenzin-homológ (PTEN) tumorszupresszor gén inaktiválódása révén 

alakulhat ki. Egy tanulmány szerint az epigallokatechin-3-gallát gátolta a sejtproliferációt és a 

sejtciklus előrehaladásáért, továbbá az apoptózis gátlásáért felelős AKT foszforilációt az emlő 

MDA-MB-231 és tüdő A549 tumorsejtekben, továbbá jól kötődött a foszfatidil-inozitol-3 

kináz aktív helyéhez, mely azt bizonyította, hogy az epigallokatechin-3-gallát versengett az 

ATP kötésért, így megállapították, hogy a vegyület PI-3K gátló hatással rendelkezik. A 

tumor-asszociált zsírsav szintáznak (FAS) szerepe van a tumorigenézisben. Megfigyelték, 

hogy a FAS expresszióját az epigallokatechin-3-gallát elnyomta, ezért a daganatsejtek 
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növekedése gátolt volt, a folyamat apoptózishoz vezetett. A zöld tea fő összetevője, az 

epidermális növekedési faktor receptor (EGFR) szignalizáció elnyomásával gátolta a tumor-

asszociált zsírsav szintázt, akadályozta a PI-3K aktivációt MCF-7 emlőkarcinóma sejtekben 

tanulmányozva. Egy további vizsgálatban azt is kimutatták, hogy az epigallokatechin-3-gallát 

hatására csökkent a vaszkuláris endoteliális növekedési faktor (VEGF) szintje fej-nyak 

tumorokban, illetve emlőkarcinóma esetén azáltal, hogy gátolta az epidermális növekedési 

faktorhoz kapcsolódó jelátviteli útvonalakat, mellyel a daganatok érképződését (angiogenézis) 

gátló és antiproliferatív tulajdonságát igazolták. 

 

Mellékhatások: 

A koffein (lásd kábítószer fejezet) 0,15 g-nál nagyobb mennyiségben idegességet, 

tremort okoz, még nagyobb adagban görcsök kialakulását eredményezheti. 

 

Expediálási ismeretek: 

 Herbária zöld teát, Naturland zöld teát, Naturland zöld tea kapszulát, Arcocaps zöld 

tea kapszulát, továbbá a külsőleges Naturland zöld tea krémet expediáljuk, melyek recept 

nélkül kaphatóak. 
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Rosmarini folium, Rosmarinus officinalis L. (Lamiaceae) 
 

Szinonima: Rozmaring, antosfű. 

 

Előfordulás, jellemzői: 

 A növény a Földközi-tenger mentén honos, Magyarországon 

termesztik, melynek szárított levele a drog. Örökzöld félcserje, 2-3 cm hosszú, 3-4 mm széles, 

bőrnemű, nyél nélküli, szálas levelekkel rendelkezik. Szélei épek és hátrahajlóak, fonákán 

fehéren szőrös, kellemes illatú. 

 

Komponensek, hatóanyagok: 

 1-2,5% illóolajat tartalmaz, melynek fő komponensei a cineol, kámfor és az alfa-pinén. 

Továbbá diterpéneket (karnoszolsav, izorozmanol, rozmadiál, rozmaridifenol), rozmarinsavat, 

fahéjsav származékokat, flavonoidokat (luteolin, luteolin-7-O-glükozid, luteolin-3’-O-

glükozid, luteolin-3’-O-glükuronid, genkvanin, hispidulin, diozmetin, diozmin, 6-

metoxiluteolin, eupatorin) és triterpéneket (oleánolsav, urzolsav, betulin, alfa- és béta-amirin). 

 

Gyógyászati felhasználás: 

 Antibakteriális, antivirális, spazmolitikus, cholagog, májvédő, tumorgátló hatású. 

Külsőleg illóolaját használjuk reumatikus fájdalmak enyhítésére. A népi gyógyászatban 

hypotonia, migrén, menstruációs zavarok, emésztési rendellenességek kezelésére, továbbá 

kimerültség esetén, ideggyengeség ellen alkalmazzák. 

 

Farmakodinámia: 

 A rozmaringlevélben található urzolsav csökkentette az interleukin-1 béta (IL-1 béta), 

illetve a tumor nekrózis faktor-alfa (TNF-alfa) által kiváltott C6 glióma sejtinváziót 

patkányoknál. A mátrix metalloproteináz-9 (MMP-9) az NF-kappaB transzkripciós faktor 

target génje. Az NF-kappaB elősegíti a tumorok képződését, melyet különböző karcinogének 

aktiválhatnak. Az urzolsav az NF-kappaB aktivációját és az MMP-9 fehérjét is gátolta, ezzel 

az IL-1 béta vagy TNF-alfa által kiváltott C6 glióma sejtinvázióra gyakorolt gátló hatáshoz is 

hozzájárult. Ezek az eredmények arról árulkodnak, hogy az urzolsav hatásos a daganat 

metasztázis és invázió megelőzésében és kezelésében. 

 A bioaktív élelmiszer összetevők egyik tumorellenes hatásmechanizmusa azon alapul, 

hogy csökkentik a gyulladást elősegítő ciklooxigenáz-2 (COX-2) enzim expresszióját, mely a 
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daganatok fejlődésének egyik kockázati tényezője. A rozmarinsav a vastagbélrák HT-29 

sejtjeiben csökkentette a 12-O-tetradekanoilforbol-13-acetát által kiváltott COX-2 promoter 

aktivitását. Azt is megfigyelték, hogy mellékterápiaként történő alkalmazása csökkentette a 

12-O-tetradekanoilforbol-13-acetát révén előidézett, kontroll aktivátor protein-1 (AP-1) 

transzkripciót és gyengítette a c-Jun és c-Fos AP-1 faktoroknak a cAMP válaszelemet (CRE) 

övező COX-2 promoter oligonukleotidokhoz történő kötődését. A rozmarinsav AP-1 ellenes 

hatását egy nem malignus emlő hámsejtvonalnál is megfigyelték, ahol antagonizálta a 12-O-

tetradekanoilforbol-13-acetát COX-2 fehérje-expresszióra kifejtett hatását, a c-Jun és c-Fos 

COX-2/CRE oligonukleotidokhoz történő kapcsolódását és az extracelluláris szignállal 

szabályozott protein kináz-1/2-t (ERK1/2), a mitogén aktivált protein kináz (MAPK) útvonal 

egyik tagját. A rozmarinsav antagonizálta az ERK1/2 aktivációt a vastagbél HT-29 és az emlő 

MCF-7 daganatsejtjeiben. Ezek fényében kijelenthető, hogy a rozmarinsav hatékony 

megelőző szernek tekinthető az AP-1-et indukáló COX-2 aktiváció elleni küzdelemben, 

malignus és nem malignus típusú emlő hámsejtek esetében. 

A rozmaringlevél aktív komponensei, mint a rozmarinsav, urzolsav, carnosic sav, az 

effluxot előidéző P-glikoproteint is gátolják, mely a multidrug rezisztencia kialakításában 

játszik szerepet, így fokozzák a hagyományos citosztatikumok daganatellenes hatását. 

 

Expediálási ismeretek: 

 Külsőleges készítmények közül a Naturland vagy Aromax rozmaring illóolaj, Herbária 

rozmaring balzsam, Biomed rozmaring krém, Aetheroleum Rosmarini, Naturland Inno-

Rheuma krém, belsőleg a Gutta Cholagoga (FoNo VII) és a Herbária rozmaringlevél tea 

expediálása történik. 
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Curcumae xanthorrhizae rhizoma, Curcuma xanthorrhiza Roxb. 
Zingiberaceae  
 

Előfordulás, jellemzői: 

Indiában termesztett árnyékkedvelő növény. A sárgásbarna vagy szürkésbarna drogot 

a második évben gyűjtik be, melyet a tojásdad alakú, gumószerűen megvastagodott, 1,5-5 cm 

átmérővel rendelkező főrizóma szolgáltat. Az eljárás során eltávolítják a gyökereket és a 

mellékrizómákat, meghámozzák és feldarabolják a rizómát, végül 50-55°C-on szárítják. 

Komponensek, hatóanyagok:  

 3-12%-ban található benne illóolaj, amely monoterpénekből (borneol, alfa-fellandrén, 

kámfor, eukaliptol) és szeszkviterpénekből (xantorrhizol, aromás-turmeron, béta-turmeron, 

germakrén B, alfa-és béta-kurkumén). A növény 0,8-2%-ban tartalmaz fahéjsav-

származékokat, mint a kurkumin és a feruloil-p-kumaroilmetán. 

 

Gyógyászati felhasználás: 

 A népi gyógyászatban máj- és epepanaszok kezelésére használják. Epehajtó, 

koleretikus, májvédő, antioxidáns, gyulladáscsökkentő és antimutagén hatásokkal 

rendelkezik. 

 

Farmakodinámia: 

 Egy tanulmány szerint a xantorrhizol a májdaganat HepG2 sejtjeiben apoptózist váltott 

ki, mely a p53 tumorszupresszor fehérje aktivációjához és az anti-apoptótikus Bcl-2 fehérje 

expressziójának csökkenéséhez volt köthető. Azt tapasztalták, hogy a Bcl-2 fehérje-expresszió 

24 órával a kezelést követően mérséklődött, a Bax/Bcl-2 arány eltolódását, így az apoptózis 

kiváltását idézte elő. Az iniciátor prokaszpáz 9 és a kaszpáz 3 aktivált állapotban volt, tehát a 

xantorrhizol antiproliferatív hatását úgy fejtette ki, hogy a mitokondriális útvonalon keresztül 

apoptózist indukált. 

 A xantorrhizol antioxidáns és gyulladásgátló hatását a daganatellenes ciszplatin által 

kiváltott májkárosodás során igazolták. Egy további vizsgálat eredményeképp a xantorrhizol 

akadályozta a H2O2 által előidézett lipidperoxidációt patkány agyban vizsgálva, továbbá 

gyulladásgátló tulajdonságának köszönhetően gátolta a ciklooxigenáz-2 (COX-2) és a 

nitrogén-monoxid szintáz (NOS) expressziót, mely a nitrogén-monoxid szint csökkenéséhez 

vezetett. Az interleukin-6 (IL-6) és a tumor nekrózis faktor-alfa (TNF-alfa) gyulladáskeltő 

citokinek termelését is mérsékelte mikroglia sejtekben. 



 148 

 

Forrázat készítése: 
 Naponta 2 g-ot fogyasztunk belőle, 2-3 részre elosztva. A forrázat készítésekor egy-

egy rész drogot 200 ml forrásban lévő vízzel öntünk le, 10 percig hagyjuk állni, majd szűrjük. 

 

Silybi mariani fructus, Silybum marianum (L.), Gaertn. Asteraceae 
 

Szinonima: Őszbogáncs. 

 

Előfordulás, jellemzői: 

 A növényt Magyarországon termesztik, az érett termés 

szolgáltatja a drogot, mely 6-7 mm hosszú kaszat, két oldalról lapított, egyik végén 

lekerekített, másik végén fehér, fénylő bóbitát viselő henger. Szürkésfehér, sima felületét 

hosszirányban barna foltok borítják. 

 

Komponensek, hatóanyagok: 

 Tartalmaz flavono-lignánokat 1,5-3%-ban. A szilandrin, szilibin, szilibinin, szilimarin, 

szilihermin, szilikrisztin, szilidianin a növény fő alkotórészei. Egy lignánt is találunk benne, a 

dehidrodikoniferilalkoholt, továbbá flavonoidokat (apigenin, kvercetin, naringenin, krizoeriol, 

taxifolin), 20-30%-ban zsíros olajat, szterolokat, így béta-szitoszterolt, koleszterolt, 

sztigmaszterolt és nyálkát. 

 

Gyógyászati felhasználás: 

 Májvédő és antioxidáns hatású. Májkárosodások, epe kólika és lépbetegségek 

kezelésére használják. 

 

Farmakodinámia: 

 A szilibinin egy természetes flavonoid, mely emberi MCF-7 és T47D emlőkarcinóma 

sejtekben a kaszpáz 8 és a mitokondriális útvonalak aktiválásával apoptózist indukált. 

Húgyhólyagrák sejtjeiben G2/M fázis leállást okozott, modulálta a ciklin-dependens kináz 

inhibitor -ciklin-dependens kináz -ciklin (CDKI-CDK-ciklin) kaszkádot és aktiválta a kaszpáz 

3-at, mely gátolta a sejtek növekedését és apoptózist idézett elő. Egy tanulmány szerint a 

szilibinin kolorektális karcinóma esetén is megakadályozta a sejtburjánzást és sejthalált 

okozott. A kolorektális tumorok kialakulása a béta-katenin fehérje felszaporodásával hozható 
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összefüggésbe. A szilibinin mérsékelte a béta-katenin szintet SW480 típusú tumorsejtekben 

vizsgálva, továbbá szignifikánsan csökkentette a béta-katenin függő T-sejt faktor (TCF-4) 

transzkripciós aktivitását és a béta-katenin target gének expresszióját, mint a c-Myc. Gátolta a 

ciklin-dependens kináz 8 (CDK8) felszabadulását, mely a béta-katenin aktivitását 

szabályozza. 

 A szilibin és a szilimarin antioxidáns tulajdonsággal rendelkeznek. In vitro és in vivo 

tanulmányok szerint védik a májat a reaktív oxigén okozta májkárosodással szemben. A 

hatásmechanizmus különböző biokémiai történéseket foglal magában. Egy vizsgálat során 

fokozták a fehérje szintézist a májban úgy, hogy a DNS-függő RNS polimeráz I enzimhez 

kapcsolódtak, így megemelték a riboszómális RNS mennyiségét, védték a sejtmembránt és 

gátolták a toxinok kötődését. Májbetegekben növelték a limfociták és eritrociták szuperoxid 

dizmutáz (SOD) aktivitását és expresszióját, továbbá fokozták a glutation és a glutation-

peroxidáz szérum szintjét is, melyek antioxidáns hatásúak. Javasolták klinikai alkalmazásukat 

rákbetegeknél a hagyományos terápiák kiegészítőjeként, hogy megelőzzék vagy csökkentsék 

a különböző szerek szervezetre gyakorolt toxicitását. 

  

Forrázat készítése: 

 3,5 g drogból 200 ml forrásban lévő vízzel készítjük a forrázatot. 10-15 percig hagyjuk 

kivonódni a komponenseket, majd szűrjük. Maximum 15 g fogyasztható belőle naponta. 

 

Expediálási ismeretek: 

A Legalon 70 mg és a Legalon 140 mg vény nélkül kapható készítmények. Továbbá 

Arcocaps máriatövis kapszulát, Naturland májvédő és detoxikáló teakeveréket, Herbária 

máriatövis termés teát, Pannonhalmi májvédő teát expediálunk. 



 150 

 
 

Ginkgo folium, Ginkgo biloba L. Ginkgoaceae 
(lásd központi idegrendszer fejezet) 

Ebben a fejezetben a daganat ellenes hatását és ezen farmakodinámiás tulajdonságait 

részleteztem. 

Szinonima: Ginkgo, ginkó, ginkgo biloba. 

 

Előfordulás, jellemzői: 

A páfrányfenyő Kínában őshonos, ahol vallási jelentőségű növényként tisztelik. Már 

az i. e. 2800-as években tüdő és keringési rendellenességek gyógyítására használták. 

Európában az 1730-as években terjedt el, hazánkban is ültetik. Lombhullató, kétlaki fa, 

melynek levelei szolgáltatják a drogot, viszont nem a levél-drogot, hanem annak 

készítményeit használják terápiás célokra. Levelei 4-8 cm széles, legyezőszerű, kétkaréjú 

levéllemezzel rendelkeznek, 3-4 cm hosszú nyél kapcsolódik hozzájuk. A villásan elágazó 

erezet a levél fonákán enyhén kiemelkedik. 

 

Komponensek, hatóanyagok: 

Tartalmaz flavonoidokat, mint a kempferol-, izoramnetin-, kvercetin-, miricetin-, 

metilmiricetin-glikozidok, továbbá acilflavonoidokat, mint a kempferol- és 

kvercetindiglikozid-p-kumársavészterét, biflavonoidokat, 6-hidroxi-kinurénsavat, katechint és 

származékait, három poliszacharid keverékét, diterpén-laktonokat, a ginkgolidok keverékét és 

bilobidont. 
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Gyógyászati felhasználás: 

Az agyszövetet védi a gátolt vérellátásból adódó hipoxia következményeitől, 

megakadályozza az agyödéma kialakulását. Fokozza az emlékezőképességet, 

teljesítőképességet, használják chronicus cerebrovascularis insufficientia, dementia senilis 

kezelésére, melyek tünetei a fejfájás, fülzúgás, szédülés, látászavarok, álmatlanság és az 

emlékezőképesség csökkenése. Perifériás arteriális keringési rendellenességek és 

következményei ellen, továbbá asztma, magas vérnyomás és angina pectoris esetén 

alkalmazhatjuk. Antioxidáns, daganat gátló hatásait is igazolták. 

 

Farmakodinámia: 

 A ginkgolsav tumorellenes aktivitása annak köszönhető, hogy a sejtosztódás 

akadályozása révén gátolja a proliferációt, apoptózist indukál. Egy kísérlet során a ginkgolsav 

gátolta a tumorogén sejtsorok növekedését, dózistól és időtartamtól függően. A tumorsejteket 

ginkgolsavval kezelték 72 órán keresztül, melynek eredményeképp a Hep-2 sejtek 70,53%-a 

és a Tca8113 sejtek 63,5%-a retardálódott a G0/G1 fázisban, és az apoptózis százaléka rendre 

40,4 % és 38,4% volt. A kezelés hatására aktiválódott kaszpáz 3 csökkentette az anti-

apoptótikus Bcl-2 fehérje expresszióját és növelte a pro-apoptótikus Bax fehérje expresszióját, 

ezért a Bcl-2/Bax arány csökkent a tumorsejtekben. 

 Ginkgo biloba kivonat hatását vizsgálták egér szarkóma sejtvonalakon. A kivonat 

gátolta a tumor növekedését, azt tapasztalták, hogy tíz nappal a kezelés után csökkent a tumor 

tömege. A kivonatban található flavonoid glikozidok hatására az egér vérében emelkedtek az 

antioxidáns enzimek szintjei, mint a szuperoxid dizmutáz, kataláz, glutation és a lipid 

peroxidáz, melyet összefüggésbe hoztak a flavonoid glikozidok daganatellenes hatásával. 

 

Mellékhatások, interakciók: 

 Ritkán fejfájás, emésztési panaszok, bőrkiütések léphetnek fel, ellenjavallatai 

nincsenek.  

 Acetil-szalicilsavat és orális antikoagulánsokat rendszeresen alkalmazó betegeknél 

nem javasolják, mivel fokozza a vérzési időt. 

 

 

 



 152 

Expediálási ismeretek: 

 A gyógyszertárakban például a Bilobil, Ginkgo 60 mg SR, Ginkgo Arcocaps, 

GinkgoPrim Max, Ginkgo XC, Ginkgovital és a Bio-Biloba vény nélkül kapható 

készítményeket expediáljuk. 

 

    

  

Glycine max (L.) Mer., Glycine soja Sieb. et Zucc. 
Fabaceae 
(lásd koleszterinszintet befolyásoló gyógynövények fejezet) 

Előfordulás, jellemzői: 

 A szóját már az ókori Kínában szent növénynek tartották, de 

Európában csak később kezdték el termeszteni. Egynyári, lágyszárú 

növény. A barna színű hüvelytermés bütykös és szőrös, amely ovális 

vagy gömbölyű magokat tartalmaz. 

 

Komponensek, hatóanyagok: 

 Tartalmaz szénhidrátot (20-25%), fehérjét (35-40%) és lipideket (15-20%), mint a 

lecitin, ezen felül a szója fitoösztrogén komponensei is meghatározók. Ide tartoznak az 

izoflavonoidok (genisztein, daidzein) és a kumesztánok (kumesztrol). 

 

Gyógyászati felhasználás: 

 Kínában, Japánban és a Távol-Keleten külsőleg gerincfájdalom és furunkulus esetén, 

belsőleg köptetőként, köhögéscsillapítóként, vesebántalmak és menstruációs zavarok 
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kezelésére alkalmazták. Használták vérszegénység, angolkór, diabétesz és tuberkulózis esetén 

is. 

 A rendszeres szójafogyasztás a növény fitoösztrogén tartalmának köszönhetően 

antikarcinogén hatású, gátolja például az emlő- és prosztatatumorok kialakulását. 

 

Farmakodinámia:  

 A genisztein gátolta az emberi nazofaringeális karcinóma sejtvonal CNE2 sejtjeinek 

burjánzását. A sejtciklus G2/M fázisánál leállást váltott ki. A genisztein kezelést követően a 

p21 és ATR (ataxia-telangiektáziához és Rad3-hoz köthető) sejtciklus szabályzók 

expressziója emelkedett szintet mutatott, ezzel aktiválva a p53 tumorszupresszor gént. 

Érdekes, hogy a p15 egyidejű indukcióját is megfigyelték a nazofaringeális karcinóma 

sejteket gátló hatások közben. A szelektív ösztrogén receptor modulátorok nem voltak 

hatással a genisztein által kiváltott növekedésgátlásra. 

Emberi petefészekrák sejteknél a genisztein kezelést követően DNS károsodást, G2/M 

fázis leállást és az apoptózis elindítását tapasztalták. A genisztein aktiválta az ATM-Chk2-

Cdc25 és az ATR-Chk1-Cdc25 DNS károsító ellenőrzőpont útvonalakat, illetve fokozta a p53 

foszforilációját és aktivációját, továbbá csökkentette a Bcl-2/Bax, a Bcl-xL/Bax és a 

foszforilált Akt arányt, amely események megindították a programozott sejthalál folyamatát. 

Emberi prosztata karcinóma sejtekben vizsgálva, a genisztein gátolta a tirozin kináz 

növekedési faktor és a DNS topoizomeráz II aktivitást. Prosztata daganatban is erős 

antikarcinogén hatásúnak bizonyult, melyben szintén szerepe volt a p21 indukciónak, ami a 

ciklin-dependens kinázok és a hozzájuk kapcsolódó ciklinek aktivitását gátolta, ezzel pedig a 

G2/M fázis leállítását eredményezte a sejtciklus progressziójában. Angiogenézist gátló 

tulajdonságának köszönhetően akadályozza a tumor fejlődését, mivel a protein tirozin kináz 

(PTK) és a mitogén aktivált protein kináz (MAPK) szignalizációs útvonalakat gátolja, így 

elmarad a vaszkuláris endoteliális növekedési faktor (VEGF) mediált endotél sejt aktiváció. 

 Kimutatták, hogy a genisztein in vitro nagyobb koncentrációban gátolta, míg 

alacsonyabb koncentrációban fokozta a sejtproliferációt. Erősen kötődik az ösztrogénreceptor-

bétához, 17-alfa-ösztradiol jelenlétében gátolta a proliferációt. Az eredmények szerint a 

genisztein azokban a sejtekben, ahol főleg ösztrogénreceptor-alfa volt jelen, agonistaként, míg 

a kizárólag ösztrogénreceptor-bétát tartalmazó sejtekben antagonistaként viselkedett, így azt 

feltételezik, hogy az ösztrogénreceptor-alfa-negatív és az ösztrogénreceptor-béta-pozitív 

típusú emlőtumorok megelőzésében fontos szerepet játszik menopauza előtt, azonban a 

folyamat tisztázásához további vizsgálatok szükségesek. 



 154 

Expediálási ismeretek: 

 Az expediált készítmények közé tartoznak például a Pentafarm szója-izoflavon, BioCo 

Szója izoflavonoid és a Szójavit forte étrend-kiegészítő kapszulák. 
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VII. Az immunrendszerre ható gyógynövények 

Az immunrendszer szerepe a daganatokkal szembeni védekezésben 
 
 A tumorsejtek felszínén úgynevezett tumorantigének jelennek meg, melyeket az 

immunrendszer felismer. Kizárólag a tumorsejteken megjelenőket tumorspecifikus 

antigéneknek nevezzük, a másik csoportot pedig a tumorhoz asszociált antigének alkotják, 

melyek nem csak tumorsejteken találhatók, hanem a normálisan differenciálódó sejtekben és 

szövetekben is. Néhány tumorantigén esetén megfigyelték, hogy ellenanyagok termelését 

eredményezi. A tumorspecifikus transzplantációs antigének vagy tumorhoz-asszociált 

transzplantációs antigének a tumorsejt membránján megjelenő fő hisztokompatibilitási 

génkomplex (MHC=Major Histocompatibility Complex) termékekhez kötődnek, melyek 

tumorspecifikus citotoxikus T-sejt képződést (CTL) váltanak ki. A CTL felismeri a 

tumorantigénekből származó MHC I molekulákhoz kapcsolt peptideket, így az MHC I-peptid 

komplex és a T-sejt receptor kölcsönhatása révén citotoxikus hatású mediátorok szabadulnak 

fel, mint a perforin és a tumor nekrózis faktor-béta (TNF-béta). 

 Az immunrendszer ellenőrző funkciója, a surveillance részt vesz a kóros sejtek 

eltávolításában és gátolja a tumorok létrejöttét, azonban egy immundeficiens állapot 

kedvezhet a tumor kialakulásának. A daganatképződés során, a tumorsejtek kis 

immunogenitásának köszönhetően az immunrendszer nem szab gátat a tumor szaporodásának. 

Egy másik lehetséges mechanizmus a tolerancia. A többféle antigént kifejező tumorsejtek ép 

immunrendszer esetén toleranciát válthatnak ki, ez főleg a tumorspecifikus CD4+ T-sejteket 

érinti. B-limfociták jelenléte megakadályozhatja a tumorellenes immunválasz létrejöttét, ezért 

a tolerancia vagy tumorellenes immunválasz kialakításában az antigénprezentáló sejteknek 

(APC) és az aktivációjukban szerepet játszó T-HELPER sejteknek (TH-sejteknek) van fontos 

szerepe. A TH1 sejtek makrofágokat, a TH2 sejtek pedig eozinofil granulocitákat stimulálnak, 

így járulnak hozzá a tumorsejt pusztulásához. Az aktivált makrofágokból litikus enzimek 

szabadulnak fel, amelyek pusztítják a daganatsejteket. A makrofágok által termelt tumor 

nekrózis faktor-alfa (TNF-alfa) elősegíti az apoptózist. A tumorszövetbe hatoló makrofágok a 

nekrózissal elpusztuló tumorsejtekből felszabaduló tumorasszociált antigének 

feldolgozásában fontosak, valamint bemutatják őket a CD4+ T-sejteknek is. A natural killer 

(NK) sejtek is szerepet játszanak a daganatokkal szembeni küzdelemben úgy, hogy 

elpusztítják azokat a sejteket, melyek részben vagy teljesen elvesztették MHC I 

molekulájukat. 
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Immunmoduláns növények 

Régebben immunstimulánsoknak nevezték őket, mert serkentően hatnak az immunrendszer 

működésére. 

 

Echinaceae radix, Echinacea angustifolia, DC., E. purpurea (L.), (Asteraceae) 
 
 

Szinonima: Kasvirág, bíbor kasvirág, keskenylevelű kasvirág. 

 

Előfordulás, jellemzői: 

 Amerikában honos növény, Európában és nálunk is termesztik. A drogot a növény 

gyökere szolgáltatja. Az Echinacea angustifolia gyökértörzse kevéssé elágazó, 

megfigyelhetőek a karó formájú gyökerek, míg az Echinacea purpurea gyökértörzse erősen 

elágazik, sok vékony gyökérrel. 

 

Komponensek, hatóanyagok: 

Megtalálhatóak benne glikoproteinek, poliszacharidok, továbbá kávésav-észterek, 

feniletanoidok, poliénsavak izobutil-amid-származékai, poliacetilének. Illóolaj tartalma is 

meghatározó, melynek főbb komponensei a szeszkviterpének (kariofillén, humulén). 

Nyomokban tartalmaz pirrolizidin alkaloidokat is, mint a tussilagin. 

 

Gyógyászati felhasználás: 

 Megfázásos, náthás fertőzések és más szeptikus folyamatok gyógyítására, 

megelőzésére használják. Megfigyelték, hogy bakteriális légúti fertőzéseknél fokozza az 

antibiotikumok hatását, továbbá gyulladásos bőrbetegségek és nehezen gyógyuló sebek 

kezelésében is szerepet játszik. A növény poliszacharid tartalmának köszönhetően 

immunrendszer stimuláló, segít a daganatsejtek elpusztításában. 

 

Farmakodinámia: 

 Az Echinacea kivonat immunmoduláns hatásának köszönhetően megnövekedett 

CD49+ és CD19+ limfocita számot és fokozódó natural killer (NK) sejt citotoxicitást mutattak 

ki egerekben a kezelés hatására. A konkavalin-A által stimulált egér lépsejtekben 

szignifikánsan magasabb T-sejt proliferációt észleltek, továbbá megváltozott a citokin 
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termelés is, megnövelte az interferon-alfa (IFN-alfa) képződést. A kivonat makrofág aktiváló 

hatással rendelkezik. Azt tapasztalták, hogy baktériummal fertőzött egerekben a növényi 

poliszacharidokkal dúsított Echinacea kivonat növelte a természetes immunválaszt, fokozta az 

interleukin-6 (IL-6), tumor nekrózis faktor (TNF), interleukin-12 (IL-12) és nitrogén-monoxid 

(NO) termelést a makrofágok aktiválása által. Elindított egy szignalizációs kaszkádot a 

makrofágokon belül a toll-szerű receptor-4 (TLR4) dependens és TLR4 independens 

mechanizmusokon keresztül, mely maga után vonta a mitogén aktiválta protein kináz 

(MAPK) útvonalak, mint az extracelluláris szignál által szabályozott (ERK), p38 és a c-Jun 

N-terminális (JNK) kinázok, végül a nukleáris faktor-kappaB (NF-kappaB) transzkripciós 

faktor aktivációját.  

 

Főzetek, forrázatok készítése: 

 1 g drogot 150 ml forrásban lévő vízzel leforrázunk, majd 10 percig állni hagyjuk 

lefedve, végül szűrjük. Naponta háromszor ismételjük. A kivonatot lassan, evés közben kell 

elfogyasztani. 

 

Expediálási ismeretek: 

 Echinacin szirup és oldat, Dr. Theiss Echinacea csepp, Arcocaps Echinacea kapszula, 

Béres Immun Herbal filmtabletta, melyek gyógyhatású készítmények. 

 

     
 

Uncariae tomentosae radix, Uncaria tomentosa, (Rubiaceae) 
 

Előfordulás, jellemzői: 

 A macskakarom-gyökér Közép-Amerika és Dél-Amerika északi 

részének őserdeiben honos. A drogot a 30 m magasságot is elérő lián gyökere szolgáltatja. 

 

Komponensek, hatóanyagok: 
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 Tartalmaz triptofánból keletkező oxindol-alkaloidokat 0,15-0,46%-ban, melyek között 

vannak pentaciklikusak (izopteropodin, pteropodin, izomitrafillin) és tetraciklikusak 

(izorinchofillin és rinchofillin). Ezen felül pentaciklikus triterpén-glikozidokat, mint a 

kinovasav-3béta-O-[béta-D-glükopranozil-(1→3)-béta-D-fukopiranozid], kinovasav-3béta--

O-[béta-D-glükopiranozil-(1→3)-béta-D-fukopiranozil]-(27→1)-glükopiranozilészter, 

epikatechint és epikatechin-származékokat (procianidin A-1, procianidin B-1 és procianidin 

B-2) is. 

 

Gyógyászati felhasználás: 

 Reumatikus eredetű betegségek, ízületi gyulladások, autoimmun betegségek, malignus 

tumorok esetén és immunmodulánsként használják. A népi gyógyászat is alkalmazza gyomor-

bél bántalmak és gyomorhurut kezelésére. 

 

Farmakodinámia: 

 Egy tanulmányban a macskakarom-gyökér kivonat Wnt szignalizációs útvonalra 

kifejtett gátló hatását vizsgálták, mely a fejlődés és a szöveti homeosztázis központi 

irányítója. Három különböző kóros Wnt-jelző aktivitást mutató tumorsejtet transzfektáltak 

Wnt-jelző reszponzív T-sejt faktor (TCF) reporter plazmiddal, és kétféle, növekvő 

koncentrációjú macskakarom-gyökér kivonattal kezeltek. Azt tapasztalták, hogy a kivonatok 

specifikusan gátolták a Wnt-jelző aktivitást a HeLa (méhnyak), HCT116 (vastagbél) és 

SW480 (tüdő) típusú daganatsejtekben, a c-Myc Wnt-célgén csökkent expresszióját okozva. 

Medulláris pajzsmirigy karcinóma esetén a kaszpáz-3 és kaszpáz-7 megnövekedett 

expressziója révén pro-apoptózist váltott ki. A macskakarom-gyökér kivonat aktiválja a 

makrofágokat és a natural killer (NK) sejteket, ezzel immunmoduláns hatást fejt ki. 

Hatékonyan csökkentette a B16/F10 tüdődaganat kialakulását egerekben. Elmondható tehát, 

hogy a makrofág aktivációnak elsődleges szerepe van az immunmoduláns hatás 

kialakulásában. Kimutatták, hogy erős immunmoduláns hatást fejt ki vírusfertőzés esetén, 

paradox módon a tumor nekrózis faktor-alfa (TNF-alfa) és az interferon-alfa (IFN-alfa) szint 

csökkenését tapasztalták. A macskakarom-gyökér kivonat a gammadelta T-limfociták és az 

NK sejtek agonistája. A gammadelta T-limfocitáknak két fő csoportja van. A Vdelta1 a 

hámszövetben, míg a Vdelta2 T-sejt receptort expresszáló változat a perifériás vérben 

található. A Vdelta2 képes a mielóma és a Burkitt-limfóma sejtek elpusztítására, a Vdelta1 

pedig valószínűleg a hámszöveti daganatok elleni védelemben játszik szerepet. Egyre több 

bizonyíték támasztja alá, hogy a daganatok észlelésében is hatásos segítséget nyújtanak. A 
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gammadelta T-limfociták az olyan antigének felismerésében kapnak szerepet, melyek nem 

esnek át a hagyományos MHC (Major Histocompatibility Complex) által vezérelt 

antigénprezentáción. 

 

Forrázat készítése: 

 Naponta 20 g drogot két részre osztunk és egy-egy adagból forrázatot készítünk 200 

ml forrásban lévő vízzel. 15 percig lefedve állni hagyjuk, majd szűrjük. 

 

Expediálási ismeretek: 

Az Unha de gato macskakarom kapszulát, a macskakarom tablettát és a macskakarom 

teát említhetjük a gyógyhatású készítmények között. 

   
 

Visci albi stipes, Viscum album L. Loranthaceae 
(lásd még cardiovascularis fejezet) 

Szinonima: Fehér fagyöngy, madárlép, enyvesbogyó, gyimbor, 

gyombolyú. 

 

Előfordulás, jellemzői: 

 Európában és Magyarországon is megtalálható, fákon 

élősködő, örökzöld növény. A zöldesbarna színű drogot a vastag, rövid, villa alakban elágazó 

ágvég szolgáltatja. Levelei átellenesen állnak, melyekre a lekerekített csúcs és a 

visszástojásdad alak jellemző. A drog egész évben gyűjthető, ezért virág és termés részek is 

megfigyelhetőek benne. A növény termése fehér bogyó, virágai sárgászöld színűek, aprók, 

négytagúak, külön porzós és termős változat található belőlük. 

 

Komponensek, hatóanyagok: 

 Tartalmaz viszkotoxint, továbbá bázikus fehérjéket, három lektint, poliszacharidokat 

(arabinogalaktán, galakturonán), lignánokat (eleuterozid E, sziringarezinol), fahéjsav-
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származékokat (sziringenin-4’-apiozilglükozid, sziringin, ferulasav, kávésav), flavonoidokat 

és aminokat (tiramin, hisztamin, kolin, acetilkolin, béta-feniletilamin). 

 

Gyógyászati felhasználás: 

 A hipertónia kísérő tüneteit mérsékli, mint a fülzúgás, nyomásérzés a fejben és a 

szédülés. Felhasználják degeneratív gyulladásos ízületi betegségek kezelésére. A népi 

gyógyászatban szívbetegségek esetén alkalmazzák, mert erősíti, nyugtatja a szívet, csökkenti 

a pulzusszámot. Tumorellenes hatását főként a lektinek okozzák, de a viszkotoxin és a 

fehérjék is szerepet játszanak benne. A lektinek kis koncentrációban immunmodulánsok, ami 

fontos a daganat ellenes hatás kiváltásában. 

 

Farmakodinámia: 

 Kimutatták, hogy az Iscador néven ismert, fagyöngy-kivonatot tartalmazó, készítmény 

kolorektális karcinóma vagy prosztatadaganat esetén fokozta a T-limfocita funkciót, továbbá a 

benne található lektinek serkentették a makrofág aktivációt, így szerepet játszottak a 

tumorellenes immunválasz létrejöttében. Egy patkányokon elvégzett kísérletben azt 

tapasztalták, hogy a fehér fagyöngy eredetű növényi lektin növelte a természetes ölősejtek 

(NK) számát és citotoxikus aktivitását, továbbá fokozta az interleukin-12 (IL-12) szekréciót 

és hatással volt a citokin indukálta NK sejt aktivációra. Az NK sejtek fontos szerepet 

játszanak a sejt által közvetített tumorellenes immunválasz kialakításában. Számos kísérlet 

igazolta a fehér fagyöngy kivonat természetes ölősejtekre kifejtett pozitív hatását, de úgy 

találták, hogy további kísérletekre lesz szükség, melyeket összehasonlíthatóan adagolt 

fagyöngy dózisokkal és optimalizált kezelési ütemtervekkel kell elvégezni ahhoz, hogy a 

terápia immunmodulációs funkcióinak NK sejtekre gyakorolt hatásáról és az eredmények 

klinikai jelentőségéről meggyőződhessenek. 

 

Expediálási ismeretek: 

 Az Iscador injekciót daganatos megbetegedések, sugárkezelés utáni recidívák, 

posztoperatív metasztázisok megelőzésére, kemo- és sugárterápiában kiegészítő kezelésként 

használják. Ezen kívül Naturland fehér fagyöngy teát, Herbaria fehér fagyöngy teát, Bionit 

fehér fagyöngy tablettát expediálunk, melyek a gyógyhatású készítmények körébe tartoznak. 
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Kemoprevenció 
 
 A kemoprevenciónak a szervezetben lévő kóros állapotok kialakulásának 

megelőzésében, késleltetésében és a már meglévő folyamat visszafordításában van fontos 

szerepe. A daganat kialakulásának esélyeit csökkenteni tudjuk, ha a kockázati tényezőket 

elkerüljük, azonban ezek mellett lényeges a mérgező anyagok metabolizmusának elősegítése, 

a védekezőképesség megnövelése, továbbá az oxidatív stressz kivédése. Oxidatív stressz 

során megnő a szabadgyökök mennyisége oly mértékben, hogy a szervezetben felborul az 

egyensúly a pro-oxidánsok és az antioxidánsok között, ez pedig károsítja a nukleinsavakat, a 

fehérjéket és a komplex lipidmolekulákat. A kemopreventív ágensek lehetnek antioxidánsok, 

melyek gyökfogó képességgel bírnak, mint a növényi eredetű anyagok, flavonoidok és a 

vitaminok, nyomelemek. Vannak sejtproliferációt gátló, apoptózist elősegítő kemopreventív 

szerek is, amelyek akadályozzák a karcinogenezis folyamatát. 
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VIII. Choleretikus és cholagog hatású gyógynövények 

Az epeműködésre ható gyógynövények nagyon népszerűek és alátámasztják azt a tényt, 

hogy meghatározó helyük van a terápiában. A népi gyógyászati megfigyelések és újabb 

farmakológiai kutatások eredményei megerősítik hatásosságukat. Az ókoriak nyomán a 

középkor orvosai is sokáig az epét, az életfenntartó testnedvek közé sorolták, mivel olyan a 

máj által kiválasztott mérgező anyagokat tartalmaz, amelyek ha ilyen úton nem szabadul meg 

tőlük a szervezet, súlyos betegséghez vezethetnek. Bár azért eszünk, hogy életben maradjunk, 

a bevitt táplálékot megfelelően meg is kell emésztenünk. Ehhez elengedhetetlen az 

emésztőrendszerünk karbantartása, hogy ki tudjuk vonni a táplálékból a megfelelő 

tápanyagokat és leadni a salakanyagokat. Ebben nagy szerepe van a megfelelő 

epeműködésnek, különösen a zsírok felszívódásában és megemésztésében. 

Ha májunk a szükségesnél kevesebb epét termel, emésztési zavaraink keletkezhetnek: 

ilyen például a puffadás, a gyomorfájdalom, a teltségérzet, a szélgörcs és az émelygés is. Ezen 

tünetek megjelenésekor azonnal minimálisra kell csökkentenünk zsírfogyasztásunkat. 

Ezzel szemben görcsös panaszok akkor keletkeznek, amikor epénk ürülni szeretne, de 

nem tud, mert az epevezetékünkben az elfolyás gátolt. Ennek a leggyakoribb oka a hólyagban 

képződött, önmagában gyakran ártalmatlan kő, ami a kivezetőcsőbe jutva elzárja azt. Az 

elzáródás vissza, a máj felé tereli az epenedvet, aminek idővel ugyanúgy sárgaság (vérben 

megnövekedett bilirubin szint) lesz a következménye, mint a máj más betegségeinél. 

Előfordul az is, hogy kő nélkül, a kivezetőcső zárócsapjainak a legkülönfélébb okok 

(rendszertelen étkezés, hajszolt életmód, más emésztőszervi betegség, gyulladás) miatt rosszul 

összehangolt nyitó-záró működése áll az epe kiürülésének útjában. Túl azon, hogy 

fájdalmasak, mindkét esetben az epe utaknak olyan fokozott és rendellenes igénybevételéről 

van szó, amely gyulladáshoz vezet, ami pedig tovább fokozza a kőképződési hajlamot 

éppúgy, mint a kiürülés időzítési zavarait. Az sem ritka, hogy a közös kivezetőnyílásban lévő 

akadály miatt az epenedv a bél helyett a hasnyálmirigy kivezetőcsövébe, s innen magába a 

szervbe jut. Itt pedig, vegyülve annak emésztőnedveivel súlyos károsodást, a mirigy 

emésztéses roncsolását okozza. 

Az epebetegségek leginkább a középkori és időskori populációra jellemzőek, bár 

kisgyermekkorban és fiatal felnőttkorban is előfordulhat. Az epebetegségek a nőknél (20-60 

év között) kétszer gyakoribbabk, mint a hasonló korú férfiaknál. A túlsúlyos és 

mozgásszegény egyének is veszélyeztetettek, mivel magasabb a koleszterin szintjük és 

nehezebben ürül az epehólyagjuk. Hajlamosító tényező lehet a gyors súlyvesztés is, megnő az 

epekő kialakulásának kockázata, mivel a lebomló zsírok miatt a máj túl sok koleszterint 
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választ ki az epébe. Rendkívül fontos a bő folyadék fogyasztás is, amelynek hiányában erősen 

fokozott a kockázat epekőképződésre. További rizikófaktorok lehetnek a fogamzásgátló 

tabletták, a hormonpótló kezelés okozta extra ösztrogénbevitel, a terhesség, a családban 

előforduló epekövesség, cukorbetegség, különböző gyógyszerek szedése. 

A máj szervezetünk legnagyobb parenchimás szerve, mely a hasüreg jobb felső részében 

a rekesz alatt helyezkedik el. A máj két egyenlőtlen lebenyből, egy nagyobb jobb és egy 

kisebb bal lebenyből áll. A máj építőelemei a máj lebenykék, melyeket kötőszövet választ el 

egymástól. A lebenykéket sugárszerűen elhelyezkedő sejtsorok alkotják, amelyek a lebenyke 

közepén futó centrális véna felé irányulnak. A sejtsorok közötti tág kapillárisok a vena portae 

ágai, végül a vena cava inferiorba ömlenek. A vérkapillárisok mellett, de azoktól függetlenül 

epekapillárisok láthatóak, amelyek a májsejtek között erednek. 

Az epe utaknak két szakasza van a májon belüli és májon kívüli. A májon belüli 

(intrahepaticus epe utak) a lebenyke belsejében, az egymással érintkező májsejtek felszínén 

barázda húzódik, melyek egyesülése adja a fallal nem rendelkező epekapillárist mellyel 

kezdődnek, majd a lebenykék közötti fallal rendelkező epekapillárisokkal folytatódnak, majd 

az egyre nagyobb epe utak a ductus hepaticusba ömlenek. A májon kívüli (extrahepaticus) epe 

utak: a májkapuból két epeút lép ki, melyek a ductus hepaticusszá egyesülnek, mely vezeték a 

ligamentum hepatoduodenale lemezei közt halad lefelé majd találkozik az epehólyag 

kivezetőcsövével (ductus cysticus). A kettő egyesülése után a ductus choledochusról 

beszélünk, e vezeték is lefelé halad, majd a hasnyálmirigy kivezetőcsövével találkozik és 

azzal párhuzamosan haladva, a duodénum falán keresztül a Vater-papillában nyílik bele a 

duodénumba. A két járat benyílásának többféle variációja lehet, az együttes beömléstől a 

külön, egymás mellett előforduló beszájadzásig. A ductus choledochus körkörös izomrétege a 

duodenum falának átfúrása helyén sphincterré erősödik és ezt nevezzük Oddi-sphincternek. 
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Az epehólyag anatómiája 

A ductus cysticus az epehólyagba (vesica fellea vagy cholecysta) nyílik, mely kb. 

lúdtojás nagyságú, körte alakú, vékony falú tömlő, amely az epe tárolására és koncentrálására 

szolgál. Az epehólyag űrtartalma mintegy 45-50 milliliter, szélessége 3,5-4 cm, míg hossza 8-

10 centiméterre tehető. A máj alsó felszínén a H alakú barázda jobboldali elülső részében 

helyezkedik el, mely benyomatot képez a májon (incisura vesicalis) és ebbe illeszkedik bele. 

Az epehólyag tompa vége (fundusa) a máj szélét alig haladja meg, így nem tapintható ki 

normál körülmények között. Az epehólyag fundusa a jobb bordaív alatt a 9. bordaporc 

csúcsánál található. A ductus cysticus az epehólyag nyakából indul ki, és nem messze kb. 4 

cm-re egyesül a ductus hepaticusszal ductus choledochusszá. A máj viszcerális felszínét 

borító hashártya rögzíti az epehólyagot a májhoz és nagy részét beborítja. Az epehólyag 

nyálkahártyáját (tunica mucosa) egyrétegű hengerhám alkotja. Magas hengerhámsejtek 

basalis membránon helyezkednek el, felszínükön mikrovillusok találhatók, és nyákot 

termelnek. Üres epehólyag esetén, a nyálkahártyán számos redő és ezek által alkotott kis üreg 

(Recessus Aschoff) látható, telt epehólyag esetén a redők eltűnnek. A vérellátásáról az arteria 

cystica gondoskodik, mely az arteria hepatica jobb ágából ered és az epehólyagot a nyakánál 

éri el. A vena portaeba ömlenek az epehólyag vénái, míg a nyirokerei a májkapu 

nyirokrendszeréhez tartoznak. A szimpatikus beidegzését a plexus coeliacus, a 

paraszimpatikust a nervus vagus (X. agyideg) végzi. 

 

Az epe termelődése 
 

A máj a sokoldalú működésű szervünk, a legnagyobb emésztőmirigy, fő feladatai az 

epeképzés, az intermedier anyagcsere, a toxikus anyagok eltávolítása, etc. Az epeképzésen 

kívül fontos még a hemoglobin, mint vérfesték átalakítása bilirubinná és az epesav képzés, 

ami kizárólag a májban történik. A máj sejtjei, a hepatocyták termelik az epét. A folyamat 

során az epitheliális sejtek egy bikarbonátban gazdag oldatot adnak hozzá a folyadékhoz, így 

enyhén lúgos irányba tolódik a pH. Összetételét, mennyiségét és koncentrációját az epe utak 

hámjában zajló folyamatok (felszívódás, kiválasztás) befolyásolják. A máj folyamatosan 

termeli a sárgásbarna, híg májepét. Ez az epehólyagban tárolódik, vízreszorpció után 

besűrűsödik, kialakul a hólyagepe, amely nyúlós, sötét barnászöld folyadék. Az epetermelés 

folyamatos, kb. napi 500 ml. Napszaki ingadozás észlelhető. Éjjel kevesebb epe termelődik, 

mint nappal, étkezések után kb. 3 órával van a maximumon. Az epe az egyetlen olyan 
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emésztőnedvünk, ami nem tartalmaz enzimet, mégis meghatározó szerepet játszik pl. a 

zsíremésztésben. 

Az epe alkotórészei: az epesavak és ezek sói, epefestékek, koleszterin, foszfolipidek, 

lecitin, szervetlen sók, nyákanyagok és víz. Ezek közül élettani szempontból a legfontosabbak 

az epesavak és a lecitin. Az epesavak a májban keletkeznek koleszterinből és az epében 

választódnak ki, majd a bélbe kerülve átalakulnak. A két legjelentősebb primer epesav a 

kolsav és a kenodeoxikolsav. A szekunder epesavak (dezoxikolsav és a litokolsav) a bélben 

baktériumok hatására keletkeznek, ezek egy része a széklettel ürül, másik része felszívódik. A 

bélben az epesavak micellaképződéssel járulnak hozzá a zsírok megemésztéséhez. Az ileum 

alsó részéből újra felszívódnak és visszakerülnek a májba. Ezt nevezzük az epesavak 

enterohepatikus körforgásának. Az epesavak még fontos szerepet játszanak az epe 

koleszterinjének oldatban tartásában, így az esetleges epekőképződésben is. 
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Az epe áramlása, tárolása 
 

A többi emésztőnedvvel ellentétben az epe megjelenése a tápcsatornában egy tároló 

szerv, az epehólyag és egy levezető csőrendszer, az epe utak működésétől függ. A 

táplálékfelvételek közötti (interdigestiv) szakaszokban a májvezetékekből az epe az 

epehólyagba (cholecysta, vesica fellea) áramlik. Táplálékfelvételt követően az epe a 

duodénumba jut. 

Az epeáramlás irányát az epehólyag izomzatának összehúzódott/ellazult állapota, 

valamint az Oddi-sphincter ellazulása/összehúzódása határozzák meg. Összehúzódott 

sphincter és ellazult epehólyag-izomzat esetén az epe az epehólyagba visszaáramlik, ahol 

raktározódik. Az epehólyag telítődése során az izomzat elernyed és az Oddi-sphincter zárt 

állapotban van. 

Az epehólyag nyálkahártyájának folyadékfelszívó képessége lehetővé teszi, hogy az 

epének a májban kiválasztott alkotórészei koncentrálódjanak, és ez által az epe kisebb 

térfogatban kerül a duodénumba. A napi néhány száz millilitert kitevő folyamatos 

epeszekréció mellett is az epehólyag sokkal kisebb térfogatú epét tárol (25-30 ml) és ürít 

időszakosan a duodénumba. 

 

Az epehólyag ürülése 
 

Az epehólyag összehúzódása és az Oddi-sphincter egyidejű ellazulása esetén az epe az 

epehólyag-vezetéken és a közös epevezetéken keresztül a duodenumba folyik. Zsírtartalmú 

táplálék fogyasztása az epehólyag összehúzódását és az Oddi-sphincter ellazulását váltja ki. 

Az epehólyag ürülésének fő tényezője a kolecisztokinin (CCK) felszabadulása. A CCK 

CCK1-receptorokon hat az epehólyag simaizomzatára. Az összehúzódásában a nervus vagus 

által közvetített idegi, kolinerg mechanizmusok is szerepelnek. Az epehólyag akadálytalan 

ürülésének feltétele, hogy az epehólyag izomzatának összehúzódását az Oddi-sphincter 

időzített ellazulása kísérje, ez az idegi és hormonális mechanizmusok kombinációjának 

eredménye. A nervus vagusban olyan praeganglionaris rostok is futnak, melyek a bélfalban 

átcsatolódva valamely NANC (non-adrenerg non-cholinerg) transzmitter felszabadulásával 

(ez valószínűleg a nitrogén monoxid, NO) az Oddi-sphincter ellazulását váltják ki. A NO 

felszabadítását a CCK is kiváltja, ezzel a mechanizmussal lazítja el a CCK az epehólyag 

összehúzódásával egyidejűen az Oddi-sphinctert. 
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Az epe szerepe az emésztés folyamatában 
 

Az epe a táplálékkal felvett zsírokat emulgeálja, így megkönnyíti a zsírok felszívódását. 

A zsírok vizes közegben nehezen, illetve nem oldódnak. A táplálékkal bevitt zsírok a 

gyomorból nagy cseppekben jutnak tovább a vékonybélbe. Ezen zsírcseppek felülete a 

tömegükhöz képest igen csekély, így a hasnyálmirigy által termelt és a duodenumba ömlő 

zsírbontó enzim (lipáz) kis felületen tudja csak a zsírokat alkotó molekulákra bontani és 

emészteni. Az epében található epesavak képesek a nagy zsírcseppeket apró cseppekké 

(micellákká) oszlatni, amelyek összesített felszíne sokszorosa az egy nagy zsírcseppének. Így 

a lipáz már óriási felületen képes a zsíremésztést végrehajtani. Az epesók anionok, melyeknek 

hidrofil és hidrofób felszíne van, így a zsírcseppeket micellákká, kis részecskékké alakítják. A 

hidrofób részhez kötődnek a lipid molekulák, a hidrofil rész marad kívül, ez a lecitinhez és 

egyéb foszfolipidekhez kapcsolódik. Így a trigliceridek elhasadnak zsírsavakká, illetve 

monogliceriddé és a vékonybél bolyhain keresztül felszívódnak. Lebomlás és felszívódás után 

újra trigliceridekké visszaalakulnak még a bélhámsejtekben, majd chylomicronokat formálva 

bekerülnek a nyirokkeringésbe. Tehát az epe segítő (additív) hatással van a zsíremésztésre, 

valódi zsírbontó enzim (lipáz) megléte nélkül is. Epe nélkül a zsír nagy része emésztetlenül a 

széklettel távozna. 

Az epének a zsíroldékony vitaminok (A-, D-, E- és K-vitamin) felszívódásában is szerepe 

van. Az epe részt vesz a bilirubin anyagcserében, amely a vörösvértestek hemoglobinjának 

lebomlási terméke. Az epesavas sók növelik a vastagbél vízkiválasztását, mellyel 

megkönnyítik a béltartalom mozgását. 

 

Az epe működésére ható gyógynövények 

Az epére ható gyógynövények két csoportra oszthatók, a máj epetermelését serkentők ún. 

choleretikus és az epeelfolyást könnyítő, az epehólyag összehúzódását serkentő, ún. 

cholekinetikus vagy cholagog hatású gyógynövényekre. Miután a két hatás gyakran keverten 

jelentkezik és végeredményben a gyógynövények hatóanyagainak köszönhetően a 

bélcsatornába jutó epe mennyisége növekszik, gyakran csak általános epehajtó hatásról 

beszélnek. A choleretikusok által hígan folyó májepe- szekrétumhoz, míg a cholekinetikusak 

hígan folyó epehólyag- szekrétumhoz vezetnek. 

 

Choleretika: Azokat az anyagokat, melyek a máj epe-, víz- és elektrolit kiválasztását 

élénkítik, choleretikáknak nevezzük. Az ozmotikusan ható anyagokat, melyek a víz és az 
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oldott ionok átlépését az epe csatornácskákba segítik elő, hidrokoleretikus szereknek 

nevezzük. Ekkor tartalmi anyagokban szegényebb, hígított epe folyik át. A choleretikák 

megnövelik az epesavak, a lecitin, a bilirubin, a fehérje és a bikarbonát elválasztást. A 

choleretikus hatás minden olyan epére ható anyagnak a nem specifikus tulajdonsága, melyet a 

májsejtek aktívan transzportálnak az epébe. Fiziológiásan a legfontosabb choleretikumok 

maguk az epesavas sók, melyek az enterohepatikus körforgás révén jutnak vissza a 

májsejtekhez, ugyancsak choleretikus hatású a szekretin, amely savas duodenumtartalom és 

magas zsírtartalom hatására termelődik. 

A májban a koleszterinből történő epeszintézist döntően az epesav szint szabályozza, 

amely az enterohepatikus körforgáson kerül vissza a májba. Ezt más néven enterohepatikus 

átfolyási rátának nevezzük, melyet bizonyos choleretikák megemelnek. Ezek az anyagok, 

melyek a béltraktusba megnövekedett epesav kiválasztást indukálnak, fokozzák az epesavból 

való reszintetizálást, ezáltal az enterohepatikus átfolyási ráta megemelkedik, így egyúttal 

csökkentik a koleszterin koncentrációját a szérumban. Így nagymértékben csökkentik az 

epekő kialakulásának veszélyét. A kőképződés folyamata az étkezési szünetekben 

megnövekedhet, ezért az epeszereket ezekben a periódusokban (emésztési szünetekben) 

érdemes alkalmazni. 

Cholekinetika: A fiziológiás és patológiás epehajtó mechanizmust értjük a cholekinetika 

fogalma alatt. Az epehajtás, az epehólyag és az Oddi-sphincter közt létrejövő, együttes 

működéssel jön létre. Legfontosabb fiziológiás cholekinetikum a kolecisztokinin (CCK), 

amely a duodenum nyálkahártyájában termelődik zsírok jelenlétében, ill. savas chymus 

hatására, mely az epehólyagot kontrahálja, az Oddi-sphinctert relaxálja. A vegetatív 

idegrendszer tekintetében a vagus- ingerlés az epehólyag kontrakcióját és az Oddi-sphincter 

relaxációját váltja ki, míg a szimpatikus aktiválódás ellenkező hatású. A duodenális 

táplálékpép áthaladásának kémiai és mechanikai ingere az epe utak kinetikájának fiziológiás 

stimulálója. A cholekinetikus szerek növelik a simaizmok motilitását is, így a gyomor- bél 

traktus perisztaltikáját. 

Keserűanyagok és illóolajok: A keserűanyagok szerkezetileg az illóolajokhoz hasonlóan 

nagyon változatosak, közös jellemzőjük a keserű íz. Az íz érzést jelentősen befolyásolják az 

illóolajokban található polyfenolok, szeszkviterpének, amelyek nemcsak a limbikus 

rendszeren keresztül (szaglás), de direkt módon az illóolaj tartalmuk miatt is a 

gasztrointesztinális exokrin mirigyekben hyperémiát okozva fokozzák az adott szerv 

nedvtermelődését. A keserű íz érzés a szájnyálkahártya ízérző receptoraiból induló, a nervus 

vagus által közvetített reflexszel fokozott nyálelválasztást, gyomor sósav- és 
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pepszintermelését idéz elő, elősegítve, ezáltal a hasnyál-, epetermelést és -ürítést. A pepszin 

megemészti a gyomorban található fehérjék egy részét, és az így keletkező peptidek serkentik 

a gyomorfal gasztrin szekrécióját, amely fokozza a gyomorsav-elválasztást. Ezen hatás révén 

javul az étvágy, az emésztés és a felszívódás. Mivel a hatásért a keserű íz a felelős, ezért a 

kivonatot édesíteni nem szabad, a keserűanyagokat tartalmazó készítményeket az optimális 

hatás eléréséhez étkezés előtt fél órával érdemes bevenni. 

Ilyen például az epeborban* található: Centaurii herba, Cardui benedicti herba, 

Gentianae radix, Carvi fructus, Menthae crispae folium, etc. 

Az epére ható gyógynövények alkalmazásai: Azon betegségek esetén, amelyeknél az 

epeképzés (cholepoesis), az epeelfolyás (choleresis) és az epe utak motilitásának 

(cholekinesis) elősegítése és gyógyítása a cél, például:  

Az epevezeték hosszabb ideje fennálló diszkinéziás állapotának megszüntetése és 

normális összehúzódásának elősegítése annak érdekében, hogy megfelelő mennyiségű epe 

jusson a vékonybélbe.  

Az elégtelen mennyiségű epe vagy epepangás okozta rendellenességek, mint például 

makacs epebántalmak okozta székrekedés és sárgaság.  

A gyomortájéki funkcionális zavarok kezelése, az emésztési zavarok okozta tüneteknél 

(puffadás, teltségérzet, szélgörcs, stb.) a zsíremésztés elősegítése, a műtétek után az epekő 

újraképződésének megelőzése és a máj méregtelenítő tevékenységének elősegítése. 

 

 

 

 

 

 

 

* Az epebor néhai Dr. Szikszai László fejlesztése. 
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Chelidonii herba et radix, Chelidonium majus L., Papaveraceae  
 

Szinonima: vérehullató fecskefű, fecskefű, vereslőfű, vérrel harmatozó fű, 

aranyfű, arannyal versengő, cinadónia, cinandó, cinadógódric, kecsketej, 

gódavére, gódirc, kutyatej, mennyeiajándék, rántófű, vérrelharmatozó 

versellőfű, vérhullatófű, bloodroot 

 

Előfordulás: Az egész országban erdőszéleken, gyomtársulásokban, útszéli árokpartokon, 

akácosokban, parlagokon, kertekben, a növény áprilistól őszig másodvirágzással virágzik, a 

herbát virágzó állapotban, a gyökérzetet késő ősszel vagy kora tavasszal gyűjtik. A növényi 

drogot a hazánkban is gyakran előforduló növény szárított virágzó földfeletti része és gyökere 

szolgáltatja. Egész Európában, Ázsia mérsékelt és hideg éghajlatain is előforduló 

gyomnövény, és egyben kiváló gyógynövény. A növény évelő és lágyszárú. Jellemző a 

növényre, hogy bárhol megsebezzük narancssárga színű, keserű ízű, ragadós tejnedvet ereszt. 

Gyökerei rostszerűek, gyökértörzse húsos, hengeres, barna színű, kissé elágazó, többfejű és 

több szárat fejleszt. A növény szára 30-100 cm magas, tompán szögletes, felül álvillásan 

elágazó, gyéren puha szőrű, kékeszöld színű, tövén gyapjas, belül csöves, törékeny. Levelei 

váltakozó állásúak, puhák, színükön világoszöldek, fonákukon kékeszöld színűek, szőrösek, 

tőlevelei rózsás állásúak, hosszú nyelűek, szárlevelei rövid nyelűek vagy ülők. A levelek tövig 

szárnyasan szeldeltek, a szeletek részben nyelesek, ferde-tojásdadok, egyenlőtlenül durván 

csipkések. Virágzata 3-8 virágú ernyős forgó, az alsó virág alatt apró murvákkal. A virág 

bimbója és két csészelevele tojásdad, csónakszerű, zöldes, szőrös, már virágfakadáskor 

lehulló. A kinyílott virágnak négy aranysárga színű, széles tojásdad, körülbelül 1-1,5 cm 

hosszú sziromlevele és sok rövidebb porzója van. Termője húsos, hengeres, bibeszála rövid, 

bibéje kétlebenyű. Termése hosszú, hengeres, kopasz, becőszerű tok, amelynek két kopácsa 

van. Számos magva ferdén tojásdad, fénylő fekete vagy sötét olajzöld, fehér, húsos dudorral. 

Komponensek, hatóanyagok: 

A virágos hajtás kb 1%, a gyökere mintegy 2% alkaloid keveréket tartalmaz, kb. 30 

alkaloidot. Következő alkaloidokat tartalmazza: kelidonin, koptizin, sztilopin, berberin, 

protopin, szangvinarin, keleritin . 

 

- benzofenantridin (kelidonin, szangvinarin, keleritrin) 

- protoberberin (berberin, koptizin, sztilopin) 
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- protopin (protopin, L- és ß-allokriptopin) vázas alkaloidok. 

Az előbb felsorolt alkaloidokon kívül még számos más alkaloid is kimutatható: spartein, 6-

metoxidihidroszangvinarin, dihidroszangvinarin, oxiszangvinarin, 6-metoxidihidrokeleritrin, 

homokelidonin, magnoflorin. Ezeken kívül a 90-es években mutattak ki új alkaloidokat: 

turkijenin, izokelidonin, norkelidonin, koridin és norkoridin. A Chelidonii herba és radix fő 

alkaloidjának sokáig a kelidonint tartották, manapság már a gyökér fő alkaloidjai a kelidonin, 

keleritrin és szangvinarin, míg a herbában a kelidonin, protopin és a koptizin. 

A fecskefűben található alkaloidok eltérően a más színtelen vagy fehér színű 

alkaloidoktól színesek, például a keleritrin és a koptizin sárga, a berberin zöldessárga, míg a 

szangvinarin narancssárga és ezek adják a kicsorduló tejnedv jellegzetes élénk színét. 

Mostanában több olyan vegyületet írtak le, melyek nem alkaloidok, de hozzájárulnak a 

drogok hatásaihoz, például a lektin frakció, kelidocisztein protein és proteolítikus enzimek. 

Megjegyzendő, hogy szervetlen elemek is kimutathatók a növényből, ezek a Ca, P, Fe, Mn, 

Cu, Zn. 

A növény tartalmaz még az alkaloidokon kívül más anyagokat is. Ilyenek az aminokat, 

így kolint, metilamint és tiramint, és szerves savakat: kelidonsav, almasav, citromsav, 

borostyánkősav. A herba tartalmaz még kávésav-származékokat: 2-kaffeoil-D-glicerinsavat, 

kaffeoil-L-almasavat, 4-kaffeoil-trihidroxivajsavat, különböző polyfenolokat és 

flavonoidokat. 

Népgyógyászati felhasználás:  

A vérehulló fecskefű jó példa a gyógynövények fontosságára mind a népi orvoslás, a 

fitoterápia és a klasszikus orvoslás területén. Kevés gyógynövény van, aminek a hatását népi 

megfigyelések alapján a klinikai kísérletek eredményei ilyen sikeresen is alá tudják 

támasztani. 

A tejnedvében lévő alkaloidok erős antivirális, antibakteriális és sejtosztódást gátló 

hatásúak. A friss tejnedv, vagy a drogból készült 96%-os etanolos tömény kivonat, 

szemölcsök eltávolítására kifejezetten alkalmas, ezt mind népi megfigyelések, mind klinikai 

kísérletek bebizonyították. A szemölcs mellett, tyúkszem és ekcéma kezelésére is ajánlott. A 

bőrrák kezelésére is alkalmas, hosszabban tartó kezelés által. A tejnedvet ezeken kívül tejjel 

vagy vízzel elkeverve hatásos szemcseppet kapunk, amely enyhíti a látásromlást. A 

szürkehályog és a szaruhártya foltjai is eltűnnek lassanként, még a látóhártya bevérzése, és 

leválása esetén is segít, a fáradt szemet is felfrissíti. 

A drog etanolos-vizes kivonata cholereticus és cholekineticus hatású, melynek 

eredménye a folyamatosan emelkedő epefolyás. Ezen kívül elsősorban epebántalmaknál, 
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epehólyag gyulladásnál, és gyomor-bél rendszer görcsei esetén használják. Meggátolja, hogy 

a termelődött epe az epe utakban és az epehólyagban erősen besűrűsödjön, így az epe ez által 

híg marad és könnyebben jut el a vékonybélbe. 

A fecskefűnek salaktalanító, gyulladásgátló és vízhajtó hatása is van. A keleritrin sósavas 

sóját a népgyógyászat fájdalomcsillapítónak, gyomor-, epe- és vesebántalmak esetén 

használja. Vértisztító és vérképző hatása is ismeretes. Ajánlható még viszkető aranyér, és 

vizelés közben jelentkező szúró nyilalló fájdalom esetén is, de fülzúgás ellen is jónak 

bizonyul. A gyökérkivonata megakadályozza a szérumkoleszterin szint emelkedését. 

A WHO által kiadott 2006-os Chelidonii herba monográfia gyomor- bélrendszeri enyhe 

és középsúlyos görcsök oldása, enyhébb fokú epehólyag panaszok és emésztési zavarok, 

például puffadással járó diszpepszia esetén is ajánlja az alkalmazását. A vérehulló fecskefüvet 

nemcsak Európában, hanem Kínában is elterjedten használják. Gilka és mtsai (2010) elemzik 

a népgyógyászati alkalmazásait és toxicitását. Lényeges megjegyezni, hogy nagy dózisban 

mérgező hatású is lehet, így használata óvatosságot követel. Annál is inkább, mivel az elmúlt 

5-6 évben olyan teoretikus és kísérletes megfontolások láttak napvilágot, amelyek nagy jövőt 

jósolnak a Clelidoniumból izolált anyagok hatásainak (pl. antikarcinogén, apoptotikus, 

antidiabetikus, etc.). 

A Chelidonium majusszal a nemzetközi szakirodalomban egy nagyon sokat idézett cikk 

foglakozik, nevezetesen a Colombo és Bosisio által 1996-ban megjelent review. 

A berberin egy igen fontos komponense a vérehulló fecskefűnek.  

Farmakodinámia: 

Jelen ismereteink 2 fő forrásból tevődnek össze, egyrészt a már forgalomba lévő 

vérehulló fecskefüvet tartalmazó készítményekről származó adatok másrészt az új 

gyógyszerekre vonatkozó humán- illetve állatkísérletekből származó eredmények. 

Természetesen a legtöbb kísérlet a gasztrointesztinális rendszerre, azon belül is a máj- és epe- 

rendszerre gyakorolt hatásokra irányulnak. 

Baumann 1971-ben egy hathetes eredményes retrospektív klinikai tanulmányt folytatott 

206 epeköves és epehólyag műtéten átesett betegen, amely során a puffadás, tartós hasi 

fájdalom, váltakozó székrekedés és hasmenés és a bevitt táplálékkal szembeni tolerancia 

tünetei jelentős javulást mutattak. 

Ritter és mtsai 1993-ban kettősvak vizsgálatot végeztek, melyben a felső emésztőszervi 

és epeelválasztás eredetű gyakori görcsökkel jelentkező panaszok esetében folytatott kezelést 

vérehulló fecskefű kivonattal. A kivonatot fogyasztó betegek 60%-ánál, míg a placebo csoport 

27%-ánál regisztráltak lényeges javulást. 
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Kneibel és Urlacher szintén 1993-ban végzett multicentrikus, prosprektív tanulmányt 608 

emésztéssel összefüggő görcsös hasi fájdalomban szenvedő beteg részvételével. Kimutatták, 

hogy a betegek 62,3%-ánál 30 percen belül jelentkezett a hatás és 42,1%-ánál 3 órán át 

hatásosnak bizonyult. Összességében a betegek 97,4%-a jól tolerálta és 87%-uknál hatásosnak 

bizonyult a Chelidonium kivonatot tartalmazó tablettás kezelés. 

A fecskefű alkoholos összkivonatának (alkaloid- és fenoloid- komponensek) 

vizsgálatakor epefolyást elősegítő hatásról számolt be Vahlensieck és mtsai. 

A vérehulló fecskefű alkoholos kivonatát, alkaloidjai közül a kelidonint, berberint, 

koptizint és a protropint, valamint a kávésav származékokat találták hatásos 

spazmolitikumnak in vitro állatkísérletes modellekben. A kísérletet patkány és tengerimalac 

ileum és fundus simaizomzatán végezték, papaverin-oldatot használva standardként. 

A szangvinarin és keleritrin gyulladásgátló hatása bizonyosodott be, mikor patkánytalpon 

kiváltott karragén ödémában vizsgálták (a karragének olyan hosszú szénláncú 

poliszacharidok, amelyek allergiás vagy allergiaszerű tüneteket válthatnak ki), majd 

kiegészítő kísérlettel kimutatták e két alkaloid antimikrobás hatását Gram pozítiv 

baktériumokon. Így szájüreg gyulladásos betegségeinek kezelésére is ajánlják. 

A növény leveléből izolált sztilopin hatásos ciklooxigenáz-2 (COX-2) és nitrogén-

monooxidáz gátló és csökkenti a prosztaglandin E2 képződését, ezen hatások hozzájárulnak a 

Chelidonium gyulladásgátló mechanizmusához. 

A keleritrinről nemrég kimutatták, hogy szelektív proteinkináz-C (PKC) inhibitor és ezért 

képes befolyásolni az epeszekréciót, különösen kóros állapotokban. Az oxidativ stressz 

szerepet játszik a hepatopatiákban, különösen a kolesztatikus eseményekben. Valószínűleg a 

májsejtek szekretorikus tevékenységét, az aktin citoszkeleton dezorganizációját, a tight-

junction-t és a kanikuláris transzporterek internalizációját károsítja, a Ca-dependens PKC 

altípusainak aktiválásával. 

A szangvinarint pl. fogkrémekben alkalmazzák baktériumölő hatása miatt, jelentős a 

keringésben, mint hypotenzív, thrombocytagátló és pozitív inotróp hatású anyag, a 

kardiovaszkuláris hatásait alacsony LD50 értéke miatt még nem tudják kellőképpen 

hasznosítani. 

Patkányokon végzett kísérletben a kelidonin, mint névadó alkaloid központi 

idegrendszerre gyakorolt hatásában (motoros aktivitás gátlás, hőmérsékletcsökkentés, a 

hypnotikus hatás potenciálása) jelentős szerepet játszik a vegyület monoamino-oxidáz (MAO) 

gátló hatása is. A Chelidonium alkoholos kivonatából izolált kelidonin, sztilopin és a protopin 
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gátolja a vér ACh-ase (acetilkolinészteráz) szintjét is. Leghatásosabbnak a kelidonin 

bizonyult. 

A berberin és a protoberberinek antidepresszív és anxyolitikus hatásukat a szigma-1 

receptoron hatva fejtik ki. Egy fontos növényi eredetű alkaloidként diszkutálják a berberint, 

mint potenciális gyógyító–megelőző anyagot az eltérő eredetű központi idegrendszeri 

megbetegedésekben (Alzheimer kór, agyi iszkémia, depresszió, szkizofrénia, etc.,). 

A berberin ateroszklerózis elleni hatásmechanizmusában szerepet tulajdonítanak a lipidek 

szabályozásának, az antiinflammatórikus, vércukor csökkentő és a vaszkuláris simaizom 

sejtek szaporodásának gátló hatásainak. 

A berberin vércukor csökkentő hatása már régóta ismeretes. Ezen mechanizmus 

tisztázására Kong és mtsai 2009-ben kimutatták, hogy a berberin az inzulin receptor gén 

expresszióját egy PKC dependens folyamattal befolyásolja, nevezetesen 2-es típusú 

diabeteszes egereken a berberin csökkentette az éhezési vércukor és inzulin értékeket, növelte 

az inzulin érzékenységet és a PKC aktivitást a májban. Ezért hasznos lehet a 2-es típusú 

diabeteszben az inzulin rezisztencia ellen, továbbá más metabolikus betegségekben is. 

Emellett jelentős pro-apoptótikus, antivirális, antibakteriális és antitumor aktivitással is 

rendelkezik a fenti alkaloid család. Ígéretesnek tűnik a fent említett alkaloidok tumorellenes 

hatását bizonyítandó kísérletes munkák tömeges megjelenése. Kaminsky és mtsai az esetleges 

hatásmechanizmusokból kiemelten foglalkozik keleretrin, kelidonin és szangvinarin DNS 

károsító hatásaival egér lépsejteken és egy egér leukémiás sejttenyészetre (L1210) gyakorolt 

effektusokkal. A kelidonin nem volt citotoxikus a lépsejtek DNS-ére, de teljesen blokkolta a 

tumor sejtek szaporodását. A keleretrin és a szangvinarin citotoxikus és DNS károsító hatása 

inkább a leukémiás sejttenyészeten érvényesült. Maiti és Kumar a szangvinarin és berberin 

gátló hatását tapasztalta a polimorf nukleinsavak és topoizomerázaik között különféle modern 

technológiákkal. 

Chelidonium tartalmú készítmények:  

A törzskönyvezett készítmények két csoportra oszthatok az első a herbából készült 

teakeverékek, míg a másik csoport a herbából és a gyökérből készült alkoholos- vizes 

kivonatok melyekből tablettákat és cseppeket is előállítanak. 

Teakeverék megtalálható a FoNo VII. kiadásában, ez a Species choleretica, mely 

kombinációban tartalmazza a vérehulló fecskefüvet. 

A Chelident gyógyfogkrém és szájvíz, szájhigiéniás és fogágy betegségekre alkalmas. 

Vesevédő teakeverékben is megtalálható, a Depsorin kenőcsben melyet pszoriázis kezelésére 

használják. Herpesil ecsetelő és gél is tartalmazza Herpes simplex kezelésére. Vérehulló 
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fecskefű ecsetelő a szemölcs és tyúkszem eltávolítására alkalmas. Dr. Kleinschrod’s Leber 

und Gallenpflege tabletta epekő-, epehólyag bántalmak kezelésére tartalmazza a 

Chelidoniumot. 

Ezeken kívül van még a Panchelidon kapszula és cseppek, a Cefachol cseppek, 

Cholhepan S drazsé és Esberigal N drazsé és cseppek is megemlíthetőek. 

Expediálási ismeretek:  
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Gentianae radix, Gentiana lutea L., Gentianaceae 
 
szinoníma: orvosi tárnics, epeburján, keserűgyökér, epefű, encián, 

ördögméze, kígyófű.  

Előfordulás: A sárga tárnics elterjedési területe Közép- és Dél-

Európa magas hegységeiben honos. A nedves, csapadékos, 

hegyvidéki éghajlatot és a tápanyag dús erdei talajt kedveli. A sárga 

tárnics erőteljes növekedésű, egyenes, feltörekvő szárú, évelő növény, amely 1-1,5 méter 

magasra is megnőhet. Gyökértörzse függőleges, 10 cm-es vastag, körülbelül 1 m hosszú, 3-6 

cm vastag gyökérben folytatódik, mely kívül barnássárga, belül sárgás színű, ráncos, 

jellegzetes szagú és keserű ízű. Nagy, ovális, hosszúkás, szürkészöld levelei feltűnően 

erezettek, hosszuk körülbelül 30 cm, ép élűek és a nyelük jól látható. A szárlevelek 

átellenesek, tövük összenőtt. A virágok nagy számban képződnek, sárga színű, 2-3 cm hosszú, 

csillag alakban szétnyíló virágai dús, levélhónalji csomókban állnak. Júliusban és 

augusztusban virágzik. 

Komponensek: Szekoiridoidokat tartalmaz gentiopikrint, gentiopikrozid, szverozid, 

amarogentint, amarosverint, amaropanint, melyek keserű érteke igen magas. Ezeken kívül 

tartalmaz még xantonokat: gentizint, izogentizint és glikozidjaikat (genciozid), 1,3,7-

trimetoxixantont, 1-hidroxi-3,7-dimetoxixantont, 1,3-dihidroxi-2,7-dimetoxixantont, 

cukrokat: glükóz, fruktóz, szacharóz, genciobióz, gencianóz és illóolajat (5 - 7). Újabban 

HPLC analízissel bizonyították, hogy legnagyobb mennyiségben gentiopikrozid (4.5-9.5 %), 

mint legfőbb keserű anyagot tartalmaz, ezen kívül még két xantonglikozidot is találtak benne. 

Népgyógyászati felhasználás: 

Étvágyjavító (amarum), roboráns és cholagogumként használják emésztési problémák és 

étvágytalanság esetén. Fokozza a gyomorsav szekréciót. A keserű íz hatására reflektórikusan 

hat a nyál- és gyomornedvtermelő mirigyekre, ezáltal nagymértékben javítja az emésztést és a 

táplálék felszívódást, így jobb általános állapotot biztosít. Jó hatással van az emésztőrendszer 

krónikus gyulladásaival küszködő betegeknél, mint például a Crohn-betegségben, vagy Colitis 

ulcerosában szenvedők esetén. A lép megnagyobbodását, elzsírosodását és gyulladását, a 

hasnyálmirigy gyulladást is az ezerjófűhöz hasonlóan kiválóan gyógyítja. Mellesleg a 

vércukorszintet és a koleszterin szintet is csökkenti. Emellett gyulladáscsökkentő, tonizáló és 

fungisztatikus hatással bír. Nehezen meginduló és rendszertelen havi vérzés kezelésére 

alkalmas. Külsőleg sebek és véraláfutások kezelésére alkalmazható. 

Farmakodinámia: 
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Egy retrospektív összefoglaló jelent meg nem rég, a Gentiana család elmúlt 50 évéről, 

fitoterápiás és farmakológiai hatását illetően. 

A kivont hatóanyagok inkább a MAO B-t gátolják, ami a központi idegrendszert 

befolyásoló hatásukat is igazolja. Nevezetesen a Gentiana lutea metanolos kivonata egereken 

250 és 500 mg dózisban (i.p.) enyhe analgetikus és antidepresszív aktivitást mutatott. 

A gentiopikrozid, a legfontosabb keserű anyaga ennek a családnak, kétfajta májkárosító 

modellen (kloroform és LPS) is hatásosnak bizonyult egereken. 5 napos per os alkalmazás 

esetén, továbbá csökkentette a TNF termelődését is. A gentiopikrin antiapoptotikus hatásának 

is tulajdonítható a hepatoprotekció. Lian és mtsai, 2010-ben in vivo egérvizsgálatokban 

kimutatta, hogy hatásos az LPS okozta májkárosodásban. Normalizálta a megnövekedett 

szérum aminotranszferázt és a lipid peroxidációt, ill. a TNF-alfa és glutation tartalmat. 

A gentiopikrozid egereken befolyásolta a fájdalomérzést az előagyi struktúrákban, a 

glutamát szinaptikus transzmisszióját az N-metil D-aszpartát (NMDA) receptorokon krónikus 

fájdalom megléte esetén is. Ezt patch-clamp technikával bizonyították az anterior cinguláris 

kéregben regisztrált posztszinaptikus áram segítségével. A szerzők arra a következtetésre 

jutottak, hogy a gentiopikrozid analgetikus hatásában egy NMDA receptor alegység down-

regulációja meghatározó szerepet játszik a kéregben. 

A Gentiana lutea extractum antimikrobiális és candida ellenes hatásairól nemrég 

számoltak be. 

A gyökér metanolos kivonata jó szabadgyök fogónak bizonyult. 

Expediálási ismeretek:  
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Centaurii herba, Centaurium erythraea Rafn, 
Gentianaceae 

 

Szinonima: epefű, gyomorfű, hasfájásfű, földepe, cintória, 

hideglelésfű, hidegűzésfű, százaranyosfű, százforintosfű, lázfű, 

ördögcsíptefű.   

Előfordulás: Az ezerjófű őshonos Nyugat-Ázsiában, Észak-Amerikában és csaknem egész 

Európában is, Magyarországon száraz erdőkben, bokrosokban, réteken, mezőkön és 

kaszálókon található meg leggyakrabban, így elsősorban vadon termő növényként gyűjtik. 

Három fajtája létezik (kisezerjófű, keskenylevelű ezerjófű, csinos ezerjófű), mely mindegyike 

megterem hazánkban, de leggyakrabban a kisezerjófű fordul elő. Az ezerjófű 1-2 éves 

növény. A szára négyszögletes, üreges, színe világoszöldtől sötétbarnáig változik, 15-45 cm 

magas, csak a felső részén elágazó. Legalsó levelei tőrózsában állnak, rövid nyelűek, fordított 

tojás alakúak és 3-5 cm-esek, a szárlevelei keresztben átellenesek, ugyancsak 3-4 cm 

hosszúak és hosszúkás tojás alakúak. Mindkét levélfelszín csupasz, zöld vagy barnás zöld 

színű. A virágok ernyőszerű bugában állnak, piros vagy rózsaszínűek, csillag alakúak. 

Júniustól augusztusig virágzik, a termesztett növény virágzó földfeletti részét ekkor gyűjtik. A 

drog szagtalan, és keserű ízű. 

Komponensek: Szekoiridoidokat tartalmaz sverciamarint, centapikrint, sverozidot, 

genciopikrint, gencioflavozidot, centaurozidot és egy iridoidot a dihidrokornint, ezen kívül 

gencianint, xantonokat, 1,2,3-trihidroxi-5-metoxixantont, fahéjsavszármazékokat, p-

kumársavat, kávésavat, ferulsavat, szinápinsavat, sziringasavat, gentizinsavat, 

protokatechusavat, triterpéneket, oleánolsavat, L- és ß-amirint, maszlinsavat, eritrodiolt, 

flavonoidokat, szeszkviterpéneket és polyfenolokat. 

Népgyógyászati felhasználás: 

Már az ókorban és a középkorban is megbecsült növény volt. A gyógynövény 

bizonyítottan emésztést és epeműködést serkentő, étvágyfokozó (amarum) hatású, növeli a 

nyál- és gyomornedv szekrécióját, gyulladáscsökkentő és lázcsökkentő hatású. Méh-bajok, 

havivérzés, váltóláz, angolkór és vérszegénység kezelésére is használatos. A teája alkalmas 

puffadás enyhítésére (carminativum), májbántalmak ellen és vértisztítóként. 

Farmakodinámia:  

A gentianin gyulladásgátló hatásában patkányon az interleukin 6 és TNF-alfa gátlása 

meghatározó szerepet játszhat. 
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A polyfenoljai nagymértékben befolyásolják a rák kialakulásához vezető három fő 

jelátviteli mechanizmust, nevezetesen a NF-kappa B, az aktivátor protein 1 (AP-1) és a 

mitogén aktivált protein kináz (MAPK) aktiválódását. Tumorellenes hatásuk is részben ezzel 

magyarázható. 

A xanthonokat, mint jellemző polyfenolokat kardiovaszkuláris megbetegedések ellen is 

sikeresen használják, mint például iszkémiás szívbetegségek, ateroszklerózis, hypertónia és 

trombózis esetén. A fenti jótékony hatásaikban valószínűleg antioxidáns, gyulladásgátló és 

értágító hatásuk a nitrogén-monoxid-szintáz (NOS) gátlásán keresztül valósul meg az endotél 

sejtekben. 

A gentiopikrin gombaellenes hatását (Candida albicans) Gram-negatív és –pozitív 

baktériumölő szinergesztikus hatását  Savikin és mtsai írták le. 

A szeszkviterpének gombaellenes hatását Barrero és mtsai 2000-ben említették meg. 

Expediálási ismeretek: 

 
 

Menthae crispae folium, Mentha spicata L. var. Crispa, (Bentham) Danert 
(Lamiaceae) 
 
Szinonima: fodros menta, köményes menta vagy kerti menta.  

Előfordulás:: Vízpartokon, nedves réteken előforduló fűszer-, és 

gyógynövény, kertekben jól termeszthető. Évelő növény. Földalatti 

részei a borsosmentáéhoz hasonlóak, az első évben fejlődő főgyökér 

helyét átveszik a szár alsó részeiből kiinduló járulékos gyökerek. Szára 40-80 cm magas, 

négyzetes, zöld színű és a borsosmentáéval ellentétben nem, vagy nem erőteljesen antociános 

(ibolyás színű). Levelei sötétzöldek, gyakran lilás erezetűek, 3-8 cm hosszúak, hosszúkás 

tojásdadok, rövid nyelűek, a borsosmentáéhoz hasonló méretűek, csipkés vagy fűrészes 

szélűek, ráncosak. A virágok a szárak csúcsán egymás feletti örvökbe tömörülnek, füzérszerű 

virágzatot képeznek. A virágok ibolya- vagy rózsaszínűek. Júniustól szeptemberig virágzik. 
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Komponensek: A fodormenta 1,0-3,3% illóolajat tartalmaz, melynek főkomponense az L-

karvon (40-80%) és a limonén (5-15%), ezeken kívül karvil-acetát, cineol, karvakrol, 

dihidrokarveol, dihidrokarvon, dihidrokarvil-acetát. mircén, L-terpineol, karveol, p-cimén, 

menton, metilált-flavonoidok és rozmarinsav található benne. 

A menta fajokban két meghatározó biológialag aktív kémiai vegyületcsoport található, az 

egyik az illóolajokban található monoterpének, a másik nagycsalád pedig a polyfenolokhoz 

tartozó zsíroldékony flavonoidok. Az utóbbiak meglehetősen stabilak, szemben az 

illóolajokkal és antioxidáns, fekély ellenes, citoprotektív, májvédő, cholagog, gyulladásgátló, 

vércukorcsökkentő, etc. hatással is rendelkeznek. 

A fodor- és borsosmenta levél szárított drogjának vízgőzdesztillációjával izolált és 

beazonosított komponensek gombaölő hatásait összehasonlítva azt találták, hogy 

borsosmentában domináns mentol (37%) és menton (13%) és a fodormentában a D-karvon 

(70%) és menton (22%) meggyőzően hatásosnak bizonyult, ezért potenciálisan ajánlják 

alkalmazását. fungicidként. 

A fodormenta levelében nem található mentol, illóolajának fő hatóanyaga a köményre (Carum 

carvi) jellemző karvon, a fodormentában L-karvon, a köményben D-karvon van, a két karvon 

egymás sztereo-izomerje (kémiai képletük megegyezik, abban különböznek, hogy a D-karvon 

jobbra forgató, míg az L-karvon balra forgató, egymás tükörképei), jellegzetes illatát a 

dihidrokarveolnak és dihidrokumin-alkoholnak, valamint észtereiknek is köszönheti. 

Népgyógyászati felhasználás: 

Már az ókori egyiptomiak és perzsák is ismerték és termesztették. A fodormentának a 

leveleit (Menthae crispae folium) és az illóolaját (Menthae crispae aetheroleum) használják a 

gyógyászatban. Népi gyógyászatban gyomorfájás, bélpuffadás, bélférgesség és köhögés ellen 

fogyasztják, illetve a reumás bántalmak kezelésére fürdőkbe teszik. Hatóanyagainak 

köszönhetően jó szélhajtó, görcsoldó, emésztésjavító hatású, epetermelést fokozó és 

gyomorerősítőként is elfogadott. Teája meghűlés esetén köhögéscsillapító. idegnyugtató és 

üdítő hatású. Illóolaját megfázás esetén inhalálásra használják. Száj- és fogápolási szerek, 

cukorkák, rágógumik ízesítésére is használják. Káros mellékhatása nem ismert. A 

szesziparban kivonatát felhasználják íz- és illatjavításra. 

Farmakodinámia: 

Egy brazil kutatócsoport az L-karvon fájdalomcsillapító hatását vizsgálta egereken két féle 

nociceptív teszten. Nagy dózisban intraperitoniálisan adott L-karvon nem-opioid 

mechanizmussal (naloxon-inszenzitív) szignifikánsan csökkentette a fájdalomérzet 

kialakulását a motoros aktivitás csökkenése nélkül. A perifériás idegek ingerelhetősége kb. 
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50%-os redukciót mutatott. Ugyanezen szerzők összehasonlították a D- és L-karvon hatását a 

perifériás idegek összetett akciós potenciáljainak redukált kiváltásában, ahol a D-karvon 

enyhén hatásosabb volt. A L-karveol és karvakrol hydroxilációja tovább növelte a hatást. Tíz 

legismertebb antibakteriális hatású gyógynövény közül tesztelték a fodormentát is. Az 

esszenciális illólajok a kámfor, karvakrol, 1,8-cineol, linalool, limonén, mentol, a-pinen, b-

pinén és timol voltak. A humán patogén baktériumok közül még a Staphylococcus aureus és a 

Pseudomonas ellen is leghatásosabbnak a karvakol bizonyult. 

Cheng és mtsai (2008.) kimutatták, hogy a menton képes csökkenteni a lipopoliszacharid 

(LPS) okozta proinflamatorikus anyagok felszabadulását, többek között az interleukin-1b (IL-

1b), a tumor nekrózis faktor-alfa (TNF-alfát) és az nukleáris faktor-kappaB (NF-kappaB) 

aktivitását. 

Anekdotikus forrásból ismeretes, hogy aki sok borsos- és fodormenta teát iszik, annak 

csökken a libidója. Önkéntes hirzutikus hölgyeken bizonyították, hogy 5 napon keresztül napi 

kétszer 1 csésze fodormenta tea elfogyasztása csökkenti a nők szabad tesztoszteron szintjét és 

növeli az ösztrogéneket, a luteinizáló hormont (LH) és follikulus stimuláló hormont (FSH). 

Az össztesztoszteron szint nem változott. Ezért alkalmazásának lehetősége felmerül 

hirzutizmus kezelésében, mint altarnatív gyógymód. 

Expediálási ismeretek:  

  
 
 
Carvi fructus, Carum carvi L., Apiaceae 
 

Szinonima: konyhakömény, keménymag, régikömény, hasznos 

kömény.   

Előfordulás: Hazánkban, egész Európában, Nyugat- és Dél-

Ázsiában is honos, hegyvidékeink nyirkosabb részein, nedves 
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réteken, kaszálókon elterjedt vadon termő és sok helyen nálunk is termesztett növény. Két 

éves fűszer- és gyógynövény, mely az első évben tőleveleket hoz, amelyek 15-20 cm 

hosszúak, nyelesek, háromszorosan szárnyaltan összetettek, a második évben fejlődő szára 

eléri az 1 méter magasságot. Szárlevelei szálas vagy lándzsás szeletűek, a főtengely és az 

oldalágak fehér vagy rózsaszín ernyős virágzatban végződnek. A drogot az érett, két 

féltermésre széteső ikerkaszat termése szolgáltatja. A féltermés hosszúkás, görbült, 3-6 mm 

hosszú, középen 1-1,2 mm vastag, szürkésbarna. Az érett magvak jellemző szagúak és csípős, 

fűszeres ízűek. Májustól júliusig virágzik, termése júliustól szeptemberig érik. Akkor érdemes 

gyűjteni (júliustól- szeptemberig), amikor a magok barnulni kezdenek, de még nem 

kemények. 

Komponensek: A köménytermés 2,5- 7% illóolajat tartalmaz, melynek két főkomponense a 

D-karvon (45-65%) és a limonén (30-40%), ezen kívül kis mennyiségben tartalmaz még 

mircént, L-fellandrént, ß-kariofillént, p-cimént, karveolt, dihidrokarvont, 10-18% zsírosolajat, 

20% fehérjét, 20% szénhidrátot. Tartalmaz még fahéjsav- származékokat (kávésavat, 

ferulasavat, p-kumársavat, szinápinsavat, sziringasavat, vanillinsavat, gentizinsavat, 

szalicilsavat, etc.), flavonoidokat, kempferolt, kvercetint, izoramnetit és az Apiaceae fajra 

jellemző furanokumarinokat, mint a bergaptént és xantotoxint. Az illóolaj mennyisége a 

tárolás első hónapjaiban akkor is nő, ha a nedvességtartalom állandó. A karvon a limonén 

nevű szénhidrogénből képződik a növényben, a kettő aránya ezért az érés fokával változik, a 

zöld növény limonén kinyerésére is szolgálhat. A karvonhoz hasonló 9 más monoterpént és 

hat glikozidját is igazolták spektrális vizsgálatokkal. 

Népgyógyászati felhasználás: 

A híres Ebers- papirusz (orvosi feljegyzéseket és recepteket tartalmazó egyiptomi irat) 

i.e. 1550-ből már említi a köményt és annak jótékony hatásait. A legelterjedtebb és 

legkedveltebb fűszerek közé tartozik, Európában a 13. században terjedt el. Az illóolaj 

(Aetheroleum Carvi) étvágyjavító (aperitiv), szélhajtó (carminativum), fungicid és 

antikarcinogén hatású. Spasmolyticum (simaizomgöcsoldó), antimikrobiális hatású, emésztést 

elősegítő. A szélhajtó növények szabályozzák a gyomor- és bélfal normális tónusát, a 

simaizmok görcskészségét csökkentik, de az ellazult izmok rugalmasságát is helyreállítják, 

ami a felnőttek bélgáz-képződéses, puffadásos állapotaiban jótékony hatású.  A kömény 

elősegíti a gyomornedv-elválasztást, s ennél fogva enyhítheti a nehéz emésztés okozta 

fájdalmakat. A gyomor-béltraktus működésére hat, serkenti a gyomornedv-termelést, jótékony 

hatással van a bélflórára is. A szélhajtó és emésztést javító teakeverékek fontos alkotórésze, 

jótékony hatással van a felfúvódásra és a bélgörcsökre. A karvon tartalmának köszönhetően, a 
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köménynek bélfertőtlenítő, baktérium- és gombaölő hatása is van. Görcsoldó hatása révén a 

nőgyógyászati problémák, mint menstruációs görcsök oldására alkalmas. Forrázatát 

tejszaporító és étvágyserkentő hatása miatt gyakran fogyasztják, csecsemőkori kólika esetén is 

bevált növényi készítmény. Teája kitűnő köhögéscsillapító és torokfájás elleni szer. 

Gyógyászati felhasználás: 

Belgyógyászat: epehajtás, dyspepsia kezelésére, carminativum 

Nőgyógyászat: tejelválasztás fokozása 

Farmakodinámia: 

A kömény koleszterin- és triglicerid-csökkentő hatását patkányokon vizsgáltak. Azt 

tapasztalták, hogy a növény vizes kivonata mind normál, mind streptozotocin indukálta 

diabeteszes patkányokon szignifikáns hatást eredményezett 2 hetes szájon át történő adagolás 

után. 

A kömény illóolajának antioxidáns és hepatoprotektív hatását kloroform-indukálta 

májkárosodásban vizsgálták. A köményolaj erősen gátolta a kialakult lipid peroxidációt, ami 

alátámasztja népgyógyászati felhasználását. 

Patkányokon 1,2-dimethylhydrazinnal (20 mg/kg, sc.) vastagbél rákot váltottak ki. A 

megbetegített állatokat ezután 30 hónapig kezelték 30-90 mg/kg dózisú köménymaggal per 

os. Az eredmények pedig azt mutatták, hogy a kezelés dózisfüggően gátolta a lipid 

peroxidációt a kolonban, így kijelentehtő, hogy a kömény jelentős antioxidáns 

hatásspektrummal rendelkezik, amelyet hisztológilag is alátámasztottak. 

A növényből izolált monoterpének közül valószínűleg a karvon nem szaturált keton 

rendszere tehető felelőssé a glutathion detoxikáló enzim indukciójáért a rákellenes hatásban. 

A monoterpének hatásosak lehetnek a mellrák prevenciójában és terápiájában is. A limonén és 

hydroxilált származéka (perillyl-alkohol) vizsgálatai már klinikai I-es fázisban 

reménykeltőek, hiszen a hidroxiláció 10-szeresére növelte a limonén aktivitását. 

Expediálási ismeretek: 
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Millefolii herba, Achillea millefolium L. Asteraceae  
 

Szinonima: orvosi cickafark, cickafark, cickóró, cickafarkkóró, 

kakastejvirág, egérfarkúfű, ezerlevelűfű, patikai ezerlevelűfű, 

pézsmatő, pulykafű, cickafarkkóró.  

Előfordulás: Hazánk egész területén megterem, találkozhatunk vele utak, árkok mentén, 

legelőkön, kaszálókon és erdőszéleken egyaránt, minden füves helyen megtalálható többféle 

változatban. Egész Európában előfordul. Lágyszárú, évelő növény. Magassága 20-80 cm, 

fűszeres illatú növény. Gyökere vízszintesen kúszik, lefelé bojtos gyökereket, felfelé 

hajtásokat növeszt. Szára a felső részében elágazó, dúsan leveles, gyengén gyapjas szőrű. 

Levelei szórtan állnak, áttört csipkeszerűek, körvonalában hosszú lándzsás kerületűek, 3-6 cm 

hosszúak és 8-15 mm szélesek. A virágzat kis fészkes virágzatokból álló sátorozó buga, a 

virágszíne általában fehér. A közönséges cickafark júniustól késő őszig virágzik. 

Komponensek:  0,1-0,4% illóolajat tartalmaz, melynek alkotórészei L- és ß-pinén, cineol, 

kampfén, borneol, kámfor, bornilacetát, limonén, szabinén, terpinén-4-ol. p-cimén, 

izoartemizialakton, kamazulén, továbbá szeszkviterpénlaktonokat: achillint, 8-

hidroxiachillint, matricint, 2,3-dihidrodezacetoximatricint, achillicint, acetoxiartabszint, 

balchanolidot, millefint, achimillsav-A, -B és –C-t. Poliineket: pontikaepoxidot, 

dihidromatrikáriaésztert, polieninkarbonsavak amidjait, különböző aminosav 

metilszármazékokat: betaint, kolint, sztachidrint, etonicint, trigonellint, homosztachidrint, 

flavonoidokat: apigenint-, luteolint-, kvercetin- glikozidokat, izoramnetint, kaszticint, 

artemitint, vicenin-II és –III-t, saftozidot, izosaftozidot és szénhidrát-fehérje-komplexet. 

Népgyógyászati felhasználás: 

A közönséges cickafark felhasználása igen elterjedt. Főbb hatásai: simaizomgörcsoldó, 

gyulladáscsökkentő, étvágyjavító, vérzéscsillapító, antimikrobiális és ösztrogén hatású. 

Belsőleg tinktúra, kivonat vagy más készítményekben használjuk amarumként, 

étvágytalanság, emésztési problémák esetén, epehajtóként, gyomor-, bél- és epegörcsök 

kezelésére. Gyulladáscsökkentő hatása miatt gyomorhurut és vastagbélgyulladásra alkalmas. 

Gyomorvérzés esetén vérzéscsillapítóként használható. 

Nőgyógyászati problémák kezelésére sikerrel alkalmazható, ilyenek a kismedencei 

görcsök, gyulladások, túl erős menstruációs fájdalomnál és eredményes klimax egyes tünetei 

kezelésére. 
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Jelentős hatással van a vérkeringésre, élénkíti, mérsékli a vénás pangást és megszünteti a 

vénás keringés zavaraiban fellépő állapotokat, ilyenek a migrén, emésztési zavarok, fájdalmas 

menstruáció, aranyér, viszérgyulladás, lábszárfekély, etc. 

Külsőleg alkalmas aranyér, orrvérzés, rosszul gyógyuló sebek és bőrgyulladás kezelésére. 

 

Farmakodinámia:  

A népgyógyászatban használatos alkalmazásai mellett mostanában a fájdalomcsillapítást, 

antioxidációt és gyulladásgátló hatásait vizsgálják. Több népgyógyászatban bevált hatását 

még nem bizonyították experimentálisan. Jelen összefoglaló az illóolajokra, a proazulénekre 

és a szekszviterpén laktonokra és flavanoidokra koncentrál. Ezzel összecseng Benedek és 

Kopp véleménye, miszerint a flavanoidok a görcsoldó, míg a dikaffein sav származékok a 

choleretikus hatásért felelősek. In vitro kimutatták, hogy a cickafarkból készült extractum 

gátolja a neutrofil elasztázt, aminek proteolytikus aktivitása révén szerepe lehet a gyulladásos 

folyamatok szabályozásában. Ugyanezen szerzők in vitro a proteázok (humán neutrofil 

elasztázt és metalloproteinázt mértek) gátló hatást emelik ki az antiflogisztikus hatásban. 

Tradicionálisan a cickafarkféléket máj és eperendszeri betegségek esetén használják. 

Kimutatták izolált és perfundált patkány májon, hogy az előzetesen metanolos kivanatból 

izolált dikaffeoilkvinik sav, luteolin, B-glukoronid és cinarin hatásosnak bizonyult, mint 

choleretikum. 

A görcsoldó hatás hozzájárul a gyomor és bélrendszeri betegségek csillapításához. A 

cickafarkban lévő fő flavanoidok és a kvercetin hatását terngerimalac terminális ileumán 

vizsgálva azt tapasztalták, hogy mikromolos IC50 értékek mellett a leghatásosabb görcsoldó a 

kvercetin, luteolin és az apigenin volt. 

A népgyógyászatban használatos kardiovaszkuláris rendszer túlműködésének 

szabályozására. Ezt kísérletesen igazolták patkányon, ahol dózisfüggően csökkentette az 

állatok vérnyomását. A cickafark kivonat vazodilatátor hatását részben kivédte a neuronális 

nitrogén-monoxid-szintáz (nNOS) gátlása, továbbá tengerimalac trachea csíkon is 

preventívnek bizonyult. Ezért használják hypotenzióban, kardiovszkuláris gátlásban és 

bronhodilatáció kiváltására asthmában. 

A gyógynövény kivonata jól ismert fájdalomcsíllapitó anyag a népgyógyászatban. Pires 

és mtsai (2009) eltérő típusú fájdalomteszteken vizsgálták az alkoholos kivonat (forró lemez, 

kémiai fájdalomérzés (writhing), formalin teszt) hatását egereken. Csak a writhing teszten 

hatott, amit a benne található rutinnak tulajdonítottak. 
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Továbbá a benne található kaszticin hatásos sejtméreg, amelynek esetleges 

farmakoterápiás hatása kívánatos lehet a daganatterápia kutatásában. 

Expediálási ismeretek: 

 

 
Cardui benedicti herba, Cnicus benedicus L, Asteraceae 

 

Szinonima: áldott bogáncs, keserű bogáncs, áldottfű, áldott bárcs, áldott haloványka, pápafű.  

Előfordulás: A Földközi-tenger menti országokban honos, hazánkban termesztett növény. A 

Bencés szerzetesek hozták Olaszországból hazánkba és a kolostorkertekben termesztették. 

Egyéves növény, rövid idő alatt virágzik, a vetéstől számított 3- 4 hónapon belül virágzik. Kb. 

50 cm magas növény, a szára ötszögletű, csíkolt, zöldes vagy barnás színű, a szár alul érdes és 

mirigyszőrök borítják. Az egész növény lombozata, virágzata szúrós. Az 5-30 cm hosszú 

levelei szórt állásúak, lándzsa alakúak, szeldeltek, szúrós hegyűek, tapintásuk ragadós, 2,5-3,5 

cm hosszú virágfészkei a hajtások végén egy levelek alkotta tölcsérben ülnek, tojás alakúak, 

gallérleveleik szúrósak, a csöves virágok sárgák, májustól- augusztusig nyílnak. A barna 

gallérlevelek kívül rövidek, belül elágazók, kaszattermései 8-10 mm hosszúak, hengeres 

alakúak. Drogkinyerésre alkalmas a benedekfű szárított levele és leveles hajtáscsúcsa a 

virágzattal (Cardui benedicti herba). 

Komponensek:  0,03% illóolajat tartalmaz, amely alkánokat: nonánt, undekánt, tridekánt, 

monoterpéneket: citronellolt, p-cimolt, citronellált, citrált, fenchont egyik fő hatóanyagként 
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benzaldehidet, fahéjaldehidet és más fenilpropán- származékokat, benzoesavat tartalmaz. 

Ezen kívül szeszkviterpéneket is tartalmaz knicint, szalonitenolidot, artemiziifolint, 

lignánokat: arcigenint, trachelogenint, arciint, nortrachelozidot, flavonoidokat, apigenin-7-O-

glükozidot, luteolint, asztragalint, triterpéneket: L-amirint, multiflorenolt, oleánolsavat 

továbbá szterolokat és anorganikus K és Mg- sókat. Tartalmaz még nyálkát, cseranyagot, 

gyantát és nikotinsavat. 

Népgyógyászati felhasználás: 

A benedekfüvet többnyire forrázat, tinktúra vagy gyomorkeserű formájában alkalmazzák. 

Főbb hatásai: összehúzó, vérzéscsillapító, izzasztó, lázcsillapító, de elsősorban epehajtó, 

étvágyjavító, anyagcsere fokozó, antibakteriális és antivirális (Herpes zoster, Herpes simplex) 

hatású. Vizelethajtó, daganat-ellenes hatású és fokozza a húgysavürítést. Olaja kiváló 

bőrtápláló. 

Igen hatásos étvágyjavításra, emésztési bántalmakra, gyomor és bélgyengeségek, máj és 

epebetegségek, sárgaság, gyomorrontás, puffadás, székrekedés, fertőzéses eredetű 

gyomorhurut és csökkent gyomorsavképződés kezelésére alkalmazzuk. Légzési és keringési 

panaszok esetén is alkalmazható a benedekfű főzete. Szoptatási problémánál, a tejhozam 

növelhető, erős és rendszertelen menstruációs vérzések és idegkimerültségek kezelésére 

alkalmas. Nehezen gyógyuló sebek, fekélyek kezelésére külsőleg, borogatás formájában 

alkalmazott növény. 

Rendkívül keserű, ezt az emésztés elősegítésén kívül a likőriparban is kihasználják 

(gyomorkeserűk gyártásánál). 

Más szeszkviterpénekkel együtt gombaellenes hatásuk is van, hatásosak a Cunninghamella 

echinulata és Rhizopus oryzae okozta betegségekben. A knicinről kimutatták, hogy az 

anyavegyület és észter származékai is hatásos antibakteriális hatással rendelkeznek, mind 

Gram pozítiv, mind negatív baktériumokon.  

Farmakodinámia:  

Említésre méltó, hogy meglehetősen kevés farmakológiai vizsgálat történt a benedekfű 

vizes, ill. alkoholos kivonatával, az izolált hatóanyagokról nem is beszélve. 

Expediálási ismeretek:  
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IX. Húgyuti megbetegedések 

A vese anatómiai jellegzetességei 

A vese makroszkopikus felépítése 

 

A vese (ren) bab alakú, vöröses barna színű páros szerv, melynek tapintása tömött, 

retroperitonealisan közelítőleg az utolsó hát- és a felső két ágyékcsigolya magasságában 

található. A máj nagyobb jobb oldali lebenyének köszönhetően a jobb vese fél csigolyával 

lentebb helyezkedik el, mint a bal. Felnőtt korban egy-egy vese tömege 130-140 gramm, 

felszíne ugyanebben a korban alapvetően sima, ellenben újszülötteknél dudoros, lebenyezett 

(ren lobatus) szerkezetű. A veséken elülső és hátsó felszínt (facies anterior et superior) 

különböztetünk meg, míg az elülső felszín lateral felé, addig hátsó felszín medial felé mutat, 

mivel a vesék nem tökéletesen frontális állásúak. A mediális szél a pólusoknál domború, 

azonban a középső harmadában behúzódás található. Az itt található függőleges 3-4 cm-es 

hasadék a vese kapuja (hilus renalis), mely bevezet egy zsákszerű üregbe, a veseöbölbe (sinus 

renalis), ami erek és idegek elsődleges elágazódásaiból, zsírszövetből, kis és nagy kelyhekből, 

valamint a vesemedencéből tevődik össze.  

A vesét három tok veszi körül: 

1.) A capsula fibrosa a vese tényleges tokja, arra szorosan tapad, erős, kötőszövetes 

szerkezetű, viszonylag sima felszínű.  

2.) A capsula adiposa átlagosan 0,5-1 cm vastagságú zsíros tok, mely a tápláltság 

függvényében változhat, a capsula fibrosát veszi körül, valamint a vese felső pólusán lévő 

mellékvesét (glandula suprarenalis) is körülöleli, védelmet nyújtva ezzel a vesének. Ezen 

második toknak fontos szerepe van a vándor vese (ren migrans) kialakulásának 

megakadályozásában. 

3.) A fascia renalis a vese legkülső tokja, mely egy vékony, kevésbé sűrű szövésű lemez, 

azonban a vese rögzítésében legkiemelkedőbb a szerepe, ugyanis hátulsó lemeze összenőtt a 

hátulsó hasfal belső fasciájával (fascia transversalis). 

Átmetszeti kép alapján a vesének kétféle állománya különíthető el: a kéreg (cortex 

renis) és a velőállomány (medulla renis). A velőállomány pyramis alakzatokból tevődik össze, 

melyek pólusa (papilla renalis) a sinus renalis felé, alapja a kéreg irányába helyezkedik el. A 

kéregállomány a vevőállományt teljesen beborítja a papilla renalis kivételével. Minden egyes 

pyramis kiegészítve az azt körülölelő kéregréteggel egy eredeti veselebenynek (lobus renalis) 

felel meg. 
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A vese mikroszkopikus felépítése 

 

Nephronok és gyűjtőcsatornák alkotják a vese állományát. Egy vese körülbelül 1 

millió nephront tartalmaz, amelyek a vese szerkezeti és funkcionális egységét alkotják. 

Minden egyes nephron kezdete egy vesetestecske (corpusculum renale Malpighi), amely 

közelítőleg 0,2 mm átmérőjű, kerekded alakú és a kéregállomány pars convolutájában 

található, ennek folytatása egy kanyarulatos hámcső (tubulus renalis). A vesetestecskék a 

Bowman-tokból - ami a tubulus renalis kitágult szakasza - és az abba belenyúló artériás 

kapilláris hálózatból (glomerulus) állnak. A tubulus renalis - mely a nephronnak az a része, 

amely egészen a vesetestecskétől a gyűjtőcsatornáig tart - alakja, elhelyezkedése valamint 

funkciója alapján további részekre osztható: 

1.) tubulus proximalis: A tubulus proximalis pars convoluta szakaszával kezdődik el a 

nephron tubuláris része, amely a kéreg pars convulata részében kanyarog, majd innen megy át 

a velősugárba (stria medullaris), itt egyenesen halad tovább a velősugár mentén a 

velőállomány felé, ezt a szakaszt, amely egyenesen halad  hívjuk a tubulus proximalis pars 

recta –nak. 

2.) tubulus intermedius (Henle-kacs): Ez a szakasz az előbbi „leszálló” szakasz folytatása. A 

Henle-kacs először „leszáll” a velőállományba, ahol éles fordulatot vesz és „felszáll” újra a 

kéregbe. 

3.) tubulus distalis: Ebben a szakaszban folytatódik a Henle-kacs a stria medullaris területén. 

A tubulus distalis a Henle-kacs „felszálló” ágának a folytatása, amely a pars rectával kezdődik 

és egyenesen halad a vese külső része felé, majd visszafordul a pars convulata részébe, s itt 

ismét kanyarogva folytatja útját egészen addig amíg vissza nem jut a vesetestecskéjéhez. 

Ezután újra visszalép a stria medullaris részbe, ahol egy összekötő csatorna (tubulus reuniens) 

segítségével bejut az egyik gyűjtőcsatornába. Ennek a szakasznak kiemelt pontja a macula 

densa, ahol is a vesetestecskével újra találkozik a disztális tubulus kanyarulatos szakasza. 

A vizeletelvezető rendszer kezdeti részét a gyűjtőcsatornák alkotják, a velősugárból 

indulnak ki. Egymással történő egyesülésük a pyramisokban a papilla renalis felé történő 

útjukban történik. A legtágabb utolsó rész ductus papillarisnak nevezzük, a pyramis csúcsán 

(papilla renalis) nyílik. A vizelet a ductus papillarison át hagyja el a veséket és a kis illetve 

nagy vesekehelybe jut (calices renales minores et majores), ezeket is elhagyva érkezik meg a 

vesemedencébe (pelvis renalis). A kiskelyhek száma a vesében átlagosan kilenc, így 

mindegyikbe három papilla renalis nyúlik, míg a nagykelyhek kialakulása a kiskelyhekből 
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történik három-három összenyílásával. Az így kialakult három darab nagykehely nyílik bele a 

vesemedencébe, amely a vesét elhagyó húgyvezetékben (ureter) folytatódik. 

 

A vese élettani jellegzetességei 
 

A vese egy többszörös funkcióval rendelkező szerv, egyik feladata a vizelet 

kiválasztása, másik funkciója endokrin jellegű. Feladatai közé tartozik még a test víz és 

elektrolit tartalmának homeosztázisának fenntartása, xenobiotikumok, gyógyszerek 

eltávolítása, bizonyos anyagcseretermékek szintén a vesén át távoznak  a szervezetből 

(húgysav, urea). Renin termelése révén a vese szerepet játszik az artériás vérnyomás 

kialakításában. Az eritropoetin, amely a vörösvérsejtképzéshez szükséges, szintén a vese 

endokrin működései közé tartozik.  

A végleges vizelet kialakulásához szükséges mechanizmusok a következőek: filtráció, 

reabszorpció, szekréció. A vizelet kialakulása ultrafiltrációval kezdődik a glomerulusokban, 

majd ezután a filtrátum többször módosul a tubuláris rendszerben, felnőtt emberben naponta 

körülbelül 180 liter filtrátum képződik, aminek közel 99% -a szívódik vissza, így a 

ténylegesen képződött vizelet mennyisége átlagosan 1,5 liter. 

 

A vese véráramlása, hemodinamikája 

 

A többi szervünkhöz képest, a vesénken átáramló vérmennyiség (renális véráramlás, 

RBF) irreálisan magas, e szervünk együttesen több mint 1,3 liter vért kap percenként, ez a 

mennyiség még az agynak juttatott vérmennyiségét is meghaladja. A véráramlásának meg kell 

egyeznie mind napközben, mind éjszaka, tehát függetlennek kell lennie az artériás 

középnyomás ingadozásaitól, ami e két időszakban eltér egymástól. Ezt a folyamatot az 

autoreguláció biztosítja, lényege abban van, hogy ha az artériás nyomás emelkedik, akkor az 

erek ellenállása is növekszik (vasoconstrictio), a nyomás csökkenésekor pedig a folyamat 

ellentétes, vagyis ha az artériás nyomás csökken, az erek ellenállása is csökken 

(vasodilatatio). A vér eloszlása nem egyforma a veséken belül, a cortex véráramlása nagyobb. 

Oxigén fogyasztása körülbelül 25ml percenként, ezzel szemben 240ml oxigént kap szintén 

egy perc alatt. A renális plazmaáramlás (RPF) mutatja meg a vesén átáramló plazma 

térfogatát 1 perc alatt. Az RBF értékéből meghatározhatjuk az átáramlott plazma mennyiséget 

úgy, hogy az RPF értékét elosztjuk az (1-hematokrit) értékkel. 
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Glomerulusokban történő filtráció 

 

A filtrátum képződése passzív folyamat, melynek hajtóereje az effektív filtrációs 

nyomás. A képződött filtrátum összetételének megértésében segít a glomeruluskapillárisok 

szerkezetének ismerete, mely háromrétegű, legbelül találhatók az endothelsejtek, ezután a 

bazális membrán található, végül legkívül a podocyta-sejtek vannak. Az endothel-sejtek és a 

podocyták nem alkotnak összefüggő réteget, azonban a köztük elhelyezkedő bazális membrán 

(lamina basalis) igen, így míg az előbbi két szerkezet tulajdonképpen nem jelent akadályt a 

filtráció számára, addig a lamina basalis negatív töltéssűrűsége határozza meg, hogy milyen 

anyag tud átjutni rajta. Átengedi a kationos és a semleges nagyméretű molekulákat, de már a 

plazmafehérjéket, úgy mint az albumint a negatív töltésük miatt visszatartja. Az így 

keletkezett szűrletet ultrafiltrátumnak nevezzük, ami utal a bazális membrán fehérje 

impermeabilitására, ebből érthetővé válik hogy a Bowman-tok űrterében lévő filtrátum 

összetétele a vérplazma összetételével szinte teljesen megegyező, de majdnem teljes 

egészében fehérjementes, a 65kD-nál kisebb tömegű fehérjéket engedi át. Ennek a 

molekulaméret határnak segítségével például kimutatható a vizeletből a chorionalis 

gonadotropin hormon, amit a bazális membrán átenged amely a terhesség korai diagnózisának 

felállításához nyújt segítséget. 

 
A PROSZTATA 
 

A prosztata, más néven dülmirigy gesztenye méretű, páratlan szerve a férfiaknak, 20-

25 gramm tömegű és körülbelül 2,5 -4 cm átmérőjű. A húgyhólyag alatt található, a 

húgyhólyagból induló húgycsövet (urethra) öleli körül, esetenként a prosztata összenyomja a 

húgycsövet - mint például a későbbiekben is tárgyalt BPH esetén - melynek 

következményeképpen csökken és akadozik a vizelet mennyisége. Felfelé néző, kiszélesedő 

része a húgyhólyagoz fekszik hozzá. Az alsó része pedig a medence fenékhez ér. Hátsó része, 

mely a végbéllel van szoros kapcsolatban jóval domborúbb, mint az első része. A húgycső 

(urethra) a prosztatán halad át. A prosztatát kötőszövetes tok veszi körül és kötőszövetes 

lemezek osztják lebenyekre. Tömör simaizomszerv, amelybe tubuloalveolaris mirigyek 

vannak beágyazódva, körülbelül 20-50 darab. Ezen mirigyeket három csoportja oszthatjuk az 

urethrától való távolságuk szerint. Mucosus mirigyeknek azokat nevezzük, amelyek nagyon 

közel találhatók a húgycső körül. Submucosus mirigyek már távolabb találhatóak, míg a 

legmesszebb a fő mirigyek vannak. Savas pH -jú, proteolitikus enzimekben dús váladékot 
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termelnek és raktároznak, amelyek ejakulációkor a húgycsőbe ürülnek. A váladéka az ondó 

1/5 -öd részét adja. Feladata a spermiumok mozgékonyságának növelése és a sperma hígítása. 

Diureticumok 
 

Húgyhajtók (diureticumok) tágabb értelmezésben azok az anyagok, amelyek  növelik 

a kiválasztott vizelet mennyiségét, így a szervezet vízterét lecsökkentik. Valódi 

diureticumoknak azokat a vegyületeket tekintjük, amelyek nemcsak a vizelet mennyiségét 

növelik, hanem bizonyos ionok kiválasztását is elősegítik. Legfontosabb a nátrium és a 

kloridion ürítése. A diureticumok működésének megértéséhez szükségünk lesz a vese tubulus 

rendszerének ismeretére. A különböző tubulusszakaszok egymástól eltérő szerkezettel 

rendelkeznek, ezért különbözik mind vizpermeabilitásuk, mind pedig az anion és kation 

permeabilitásuk. Az ultrafiltrátum a Bowman-tok űrteréből a proximális tubulusba jut. Itt a 

glomerulusfiltrátum 70% -a reabszorbálódik. E tubulus szakasznak feladata még a filtrált 

nátrium visszaszívása, amely folyamat során a nátrium hidrogénionokkal cserélődik ki 

(Na+/H+). Az intracellulárisan elhelyezkedő hidrogénionok a víz disszociációjából 

származnak. A megmaradó hidroxidionokat szénsav semlegesíti. A tubuláris folyadékba 

szekretálódott H+ az ott jelenlévő HCO3
- -al szénsavat képez, amely azután egyből elbomlik 

CO2 –re és vízre, amely kiürül a lumenből. Ezután a szén-dioxid újra diffundál a tubulusba, s 

a karboanhidráz nevű enzimmel újra H2CO3 –á alakul át, amely pedig elbomolva H+ és HCO3
- 

-á alakul, így a képződött H+ újra részt vesz a folyamatokban. A kálium a proximális 

tubulusokból majdnem teljesen reabszorpcióra kerül. Szintén visszavételre kerül a glükóz és 

az aminosavak nagy többsége. Előfordulhat, hogy a proximális tubulusban ozmotikusan aktív 

anyag marad, ilyenkor a vizreabszorpció sem lehet tökéletes, a tubulusban megnő a 

folyadékmennyiség, a többi tubulus szakasz ezzel a nagymennyiségű folyadékot már nem 

tudja reabszorbeálni. A folyamatot ozmotikus diuresisnek nevezzük, amely során poliuria lép 

föl, ami figyelmeztető jelzés lehet a kialakuló cukorbetegségre. A Henle-kacs leszálló ága a 

következő tubulus szakasz, melynek aktív transzportáló képessége elenyésző, itt a víznek a 

reabszorpciója történik passzívan. Felszálló szakaszában nincs vizvisszaszivás, helyette Ca2+ 

és Mg2+ reabszorbeálódik. A következő szakasz a distalis tubulus, amely még szintén 

impermeábilis vízre, itt folytatódik tovább a Na+ reabszorpciója, melyet a Cl- követ, valamint 

e szakasznak az elején a K+ is visszaszívásra kerül, de a végén a K+ újra szekretálódik a 

lumenbe. A Ca2+ reabszorpciója is ebben a szakaszban kezdődik el. A distalis tubulus az 

összekötő tubulusban végződik, melyek összenyílásából jön létre a gyűjtőcsatorna. Első, 

corticalis szakaszán a Na+ kerül reabszorpcióra, melyet a Cl- valamint a víz követ. A Na+ 

reabszorpciójával egyidejűleg valósul meg a hormonális szabályozás (aldoszteron) alatt álló 
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K+ szekréciója. A csatorna további szakaszában, a medulláris részen már nem történik Na+ 

visszaszívás, itt a hipotalamusz által termelt antidiuretikus hormon (ADH) szerepe a 

meghatározó, amelynek hatására a víz reabszorpciója megnövekszik. 

 

Diureticumok csoportosítása 
 
A következő csoportokat különböztetjük meg a diureticumok esetében: 

1) Karboanhidráz bénítók: Legismertebb képviselője az acetazolamid, a proximális tubulus a 

támadáspontja, gátolja a karboanhidráz enzim működését, amely így nem tudja végrehajtani a 

Na+-H+ kicserélődést, ennek következtében nő a Na+ ürítés, vele együtt a vízé is. 

Káliumpótlás szükséges. 

 

2) Kacsdiureticumok: A Henle-kacs felszálló szárában hatnak, gátolják a Na+-Cl-  valamint a 

Ca2+-Mg2+ reabszorpcióját, hatása során a filtrálódott Na+ több mint 20%-a is kiürülhet. 

Hatását a disztális kanyarulatos csatorában is kifejti, ezért ezen szerek használata során fontos 

a megfelelő mennyiségű kálium pótlása, ugyanis ebben a szakaszban a meglévő nátrium 

mennyiségétől függ a szekretált kálium mennyisége. 

 

3) Thiazid típusú diureticumok: Legjelentősebb képviselőik a clopamid, chlorthalidon. A 

disztális tubulusban hatnak, hatásuk a többi diuretikuméhoz viszonyítva gyengébb, ez annak a 

következménye, hogy a filtrált Na+ ilyenkor már közel 90% -ban reabszorpcióra került. A 

Na+-Cl- szimportet gátolják, ezáltal növelvén a vizelet mennyiségét. Fokozott kálium vesztést 

idéznek elő, amely függ a tubulusban lévő Na+ mennyiségétől. Fokozzák a kalcium 

reabszorpcióját ezen a szakaszon, a magnéziumnak viszont az ürítését növelik meg. Szintén 

növelik a jódnak a kiürítését, ezért jódozott víz fogyasztása ajánlott. 

 

4) Kálium megtartó diuretikumok: Terápiás hatással e csoportból a triamteren és az amilorid 

bír. Hatásuk során gátolják a disztális tubulus késői szakaszának, valamint a gyűjtőcsatorna 

Na+ -csatornáin keresztüli nátrium reabszorpcióját, ezzel együtt pedig a kálium szekréció 

csökkenését okozzák. A kálium megtartó diuretikumok másik fontos hatása, hogy az 

aldoszteron hatását antagonizálják (spironolacton, canrenon). Az aldoszteron hatását úgy fejti 

ki, hogy növeli a Na+ reabszorpcióját, valamint a K+ szekréciót, ha a hatását blokkoljuk, a 

tubulusban megnő a Na+ koncentrációja, a K+ szekrécióját pedig csökkenti, ezáltal a vizelet 

mennyiségét emeli meg. 
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5) Ozmotikus diureticumok: A terápiában használt vegyületek a mannitol és a glicerin. 

Hatásuk során csökkentik a víz és a nátrium reabszorpcióját a Henle-kacsban, ezáltal ezen 

anyagok ürítése megnövekszik, illetve a proximális tubulusban okoznak még ozmotikus 

vízmegkötést. 

 

 

Öndiagnózis során megállapítható urológiai betegségek: 
 

Vesekövesség 

Kialakulásukban legtöbbször valamilyen anyagcserezavar, nem megfelelő táplálkozás 

áll első helyen, azonban anatómiai elváltozások miatt is kialakulhatnak. A vesekövek 

csoportosítása különböző szempontok alapján történik, úgy mint képződési helyük, 

összetételük, nagyságuk, alakjuk, növekedési sebességük, keménységük. Vesekövek legtöbb 

esetben a vese papillákon, a vese kelyheiben keletkeznek, majd innen jutnak el a 

vesemedencébe, ahonnan pedig a vesevezetékbe. A problémát ez utóbbi elzáródása okozza, a 

vizelet elfolyását megakadályozza, görcsöt, fájdalmat okozván. A fájdalom deréktájról indul, 

innen sugárzik ki a szeméremtestbe, herékbe, lágyékba. Ezeket a fájdalmakat hidegrázás, 

verejtékezés, hányinger, hányás kísérheti. A húgyúti kőképződés (urolithiasis) 

mechanizmusáról még nem teljesek az ismereteink, annyi azonban már biztos, hogy ez a fajta 

betegség multikauzális, tehát nem konkrétan egy dologra vezethető vissza. Kialakulásában 

szerepet játszik a vizelet pH -ja, a benne oldott anyagokkal együtt. A kő kialakulásának 

legnagyobb az esélye túltelített, pangó vizeletben. Ilyen túltelítettséget okozhat a helytelen 

táplálkozás, például túl sok az elfogyasztott hús, amely csökkenti a vizelet pH -ját és 

citrátkoncentrációját, emeli a szérum kalcitriol szintet, fokozza a kalcium és oxalátürítését. 

Túltelítődést okoznak egyes gyógyszerek is, mint például a fokozott kalciumürítést okozó 

szerek, a vizelet pH -ját csökkentő vagy növelő gyógyszerek. (előbbire példa az aszkorbinsav, 

utóbbira az acetazolamid). Összességében minél többször jelentkezik a vizelet túltelítődése, 

annál nagyobb esély van rá, hogy kő alakuljon ki. A vizeletben jelenlévő oldott 

kristályosodási inhibitoroknak szerepük van a kristályosodás elindításában, ezen inhibitorok 

megakadályozzák a kristályok növekedését, a gócok összeépülését. Bizonyos inhibitorok, 

mint például egyes glukózamino-glikánok megakadályozzák a sérült urotheliumon való 

rögzülést. Inhibitorokkal folynak kísérletek gyógyszerek előállítására.  

Kőtípusok ismertetése összetétel szerint:  
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a) kalcium-oxalát monohidrát (whewellit): Leggyakrabban előforduló kőtípus. Nagysága 

általában nem haladja meg az 1 cm -t, eltávolítása után recidívára 4-5 év múlva számíthatunk. 

Főleg középkorúaknál jelentkezik, kialakulásában többek között szerepet játszik a túlzott 

kalcium és oxalát tartalmú ételek fogyasztása, kevés folyadékfogyasztás, stressz, túlzásba vitt 

napozás, valamint a pangó vizelet. Tünetei görcsök formájában jelentkezik, melyek kezelése 

görcsoldással, fájdalomcsillapítással lehetséges. 

b) kalcium-oxalát dihidrát (weddellit): Gyermekeknél, fiatal korosztályban fordul elő, 

nagysága elérheti a 2 cm-t is, kialakulásuknak kedvez a modern életforma, például a kevés 

mozgás. Kiújulására nagyobb az esély, mint a whewellit -nél. Tünetei és annak kezelése az 

előzőével egyforma. 

Megelőzésük (whewellit-weddellit): Keverékben magnézium-kálium-nátriumcitrát adható. 

Hypothiazid valamint B6-vitamin is. Ajánlott fogyasztani halat, sovány húsféléket, gombát. 

Kerülni kell viszont a magas kalciumot (tejtermékek) valamint oxalátot (sóska, spenót, 

csokoládé) fogyasztását. 

c) magnézium-ammónium - phosphat-hexahidrat (struvit+carbonat-apatit): Ezen kövek lúgos 

kémhatású vizeletben alakulnak ki Gram-negatív baktériumok anyagcseretermékeként, 

jellemzőik, hogy nagyon gyorsan nőnek, tünetei a vesetáji fájdalom, gyakori vizelési inger. 

Eltávolításuk után, a recidíva megelőzésére a vizeletet savanyítani kell, valamint célszerű 

antibakteriális kezelést is végezni. 

Megelőzésük: Gyógyszeres kezelés célja az ureabontó baktériumok számának csökkentése 

antibiotikumokkal. Adható még alumínium hydroxidatum, ammonium chloratum, Mixtura 

solvens (vizeletsavanyításra). Ételek közül kerülni kell a tejtermékeket. 

d) húgysavkő: Savas kémhatású vizeletben alakul ki, főleg az idősebb korosztályt érinti. 

Vizeléskor égő-csípő érzetet kelt, amit a kristály pengeszerű alakja okoz. Megelőzése: A 

vizelet pH-ját tartsuk pH 6,2-6,8 között citrátkeverékek szedésével, allopurinol adása magas 

szérumhúgysavszintnél szükséges. Előnyös főzelékféléket, burgonyát, karfiolt fogyasztani, 

kerülni kell a vadhúsokat, belsőségeket és mérsékelten ajánlott fogyasztani szárnyasokat, 

halat. 

e) cisztinkő: Minden korosztályban megjelenik, máj-anyagcsere zavar miatt alakul ki savas 

kémhatású vizeletben. Tünetei közé tartozik a hematúria és a vesefájdalmak. Kiújulásra 

nagyon hajlamos. 

Megelőzés: A vizelet pH -ját célszerű pH 8 fölött tartani szódabikarbónával, citrátokkal. 

Gyógyszerként adható D-penicillamin B6 -vitaminnal kiegészítve (fehérjevizelésre figyelni 

kell). Ételek közül ajánlott gombát, mogyorót fogyasztani, valamit déligyümölcsök közül 
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banánt, mandarint, narancsot. Kerülni kell viszont a húsfélék, tejtermékek, káposzta, karfiol 

fogyasztását. 

f) Brushit kő: Nagyon ritkán fordul elő. 

Kezelésük görcsoldással történhet, valamint a kisebb méretű kövek kiürítését célozza meg. 

Diuretikumok adása görcsmentes időszakban ajánlott, ebben az időszakban a testmozgás 

fokozása is jótékony hatású a kövek kihajtására. A kövek oldására annál nagyobb az esély, 

minél nagyobb a vizelet-kiválasztásunk. A vesekövek azonosítását mindig célszerű elvégezni, 

mert valószínűleg, hogy arra hajlamos az egyén. 

 

Húgyúti fertőzések 

Leggyakrabban az alsó húgyutak fertőzésének kezelésében alkalmazunk fitoterápiás 

készítményeket, ilyen célra olyan növények használhatók fel, amelyek a veséken át kiürülő 

anyagokat tartalmaznak. Az olyan komponensek, mint például az illóolajok, habár 

antibakteriális hatással rendelkeznek, a terápia részét nem képezhetik, mivel a vizeletben 

legtöbbször a metabolitjaik vannak jelen. A húgyuti fertőzések kialakulásának kedvez a pangó 

vizelet, ugyanis a mikróbák ekkor nagy eséllyel szaporodásnak indulnak. A kezelésük is 

ennek megfelelően alakul, növelni kell az átáramló vizelet mennyiségét, csökkentve a 

visszamaradó vizelet mennyiségét, melyet diuretikumokkal tehetünk meg. Az esetek több 

mint felében bakteriális fertőzésként az E.Coli jelenik meg a húgyutakban, ezt követik még 

viszonylag nagy számban az Enterococcusok (~30%) és jelen vannak még Pseudomonas, 

Proteus, Klebsiella fajok is. Az itt felsorolt fajok mind a normál bélflóra részét is képezik 

egyben. Előfordulásuk minden korosztályra jellemző, míg újszülötteknél a fiúknál fordul elő 

gyakrabban, később inkább a lányoknál jelentkezik. Középkorúak esetén a fertőzésre a 

kockázat a nők esetében jóval nagyobb, mint férfiaknál. Ez az eltérő anatómiai felépítésből 

adódik, ugyanis a nők húgycső bemenete körül a mikróbák gyakran elszaporodnak. A 

fertőzések kezelése során két dolgot kell figyelembe vennük, igyekezni kell a mikróbákat 

elpusztítani valamint a vizeletnek a pangását kell megszüntetni. Mindkét kezelés végzésére 

rendelkezésünkre állnak gyógynövények, amelyeket vagy önmagukban, vagy antibiotikumos 

kezelés mellett, kiegészítő terápiaként használhatunk. 

 

Prosztata hiperplázia 
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A prosztata hiperplázia, más néven prosztata megnagyobbodás BPH (Benign Prostatic 

Hyperplasia), valamint a prosztata carcinómájának (PC) kutatási alapjai Charles Huggins 

nevéhez kötődik, ugyanis ő mutatott rá arra, hogy az androgén szint csökkentése jó hatással 

van a BPH valamint a PC kezelésére (ez utóbbi esetben ösztrogén kiegészítéssel). Munkáját 

1966-ban Nobel-díjjal jutalmazták.  

A prosztata hiperplázia leggyakrabban idősebb férfiakon jelentkező betegség, amely a 60 év 

fölöttiek több mint felénél, 80 évnél idősebb egyének esetén pedig akár 90% -ban is 

megjelenik. Az életminőséget befolyásoló betegségről van szó, azonban közvetlenül az életet 

nem veszélyezteti.  

 

Tünetek csoportosítása 
 

A BPH tünetei két csoportra oszthatóak: 

a) obstruktív tünetek: húgycső mechanikai beszűkülése, amelyre jellemző  a nehezen induló 

vizelés, vizeletsugár íve csökken és gyengül, kiegészülve utócsöpögéssel, valamint a vizelés 

közbeni vizeletelakadással, továbbá maradék vizelet érzésével. 

b) irritatív tünetek: Abból kifolyólag, hogy a hólyagösszehúzó izom működése nem kielégítő, 

gyakran jelentkezik elnyomhatatlan vizelési inger és éjszakai vizelés (nocturia), 

kismennyiségű vizelet ürítéssel kísérve. Ezen tünetek alapján a beteg öndiagnózissal 

megállapíthatja az esetlegesen meglévő BPH -ját. Ilyenkor előszeretettel választhat például 

növényi készítményt, ezzel elkerülvén a kellemetlen urológiai vizsgálatot. A gyógyszerészek 

feladata is nagyon fontos, hogy figyelmeztesse a pácienst, amennyiben tünetei a 

fitoterapeutikumoktól nem múlnak el, esetleg véres a vizelete, haladéktalanul forduljon 

urológus szakorvoshoz a súlyosabb következmények elkerülése végett. 

 
Stádiumok 
 

A BPH -át stádiumokra szokás osztani, amit Alken -féle beosztásnak nevezünk: 

a) I stádium az ingerstádium szakasza, amely olyan tüneteket foglal magába, mint például a 

nehezen induló vizelés, gyenge vizeletsugár, vizelés végén csöpögés és a gyakori vizelés 

érzése is ide tartozik. Ez a stádium enyhe formában együttesen jeleníti meg az obstruktiv és 

irritatív tüneteket. 

b) II stádium, amely a maradék-vizelet szakasza, ilyenkor a beteg úgy érzi vizelés után, hogy 

a hólyagját nem tudta teljesen kiüríteni. 
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c) III stádium, a legsúlyosabb tüneteket tartalmazza, mely vizelési képtelenséget, észlelhető 

vizeletpangást a vesékben, és kialakuló húgyvérűséget okoz. 

A BPH kialakulására többféle elmélet van: Az egyik ilyen az endokrin teória, amely arra 

mutat rá, hogy a prosztata működését többféle hormon együttesen szabályozza. Ezen 

hormonok közül a legfontosabbak az androgének, ezek közül is a tesztoszteronból 5-alfa-

reduktáz enzim hatására képződő dihidrotesztoszteron (DHT). BPH -ás pácienseknél magas a 

prosztata DHT szintje és az androgénreceptorok (AR) száma, amihez a DHT 

hozzákapcsolódik. A DHT+AR komplex sejtnövekedést indít el, ami a prosztata 

hiperpláziáját okozza. Valószínűleg a csökkent tesztoszteron szint miatt fokozódik az 5-alfa-

reduktáz aktivitása. A másik teória a csökkent apoptózis elmélet, mely szerint felborul az 

ösztrogén/tesztoszteron aránya az előbbi javára, amelyik hormonnak apoptózis gátló hatása 

van, így okozva a prosztata hiperpláziáját. A csökkent apoptózis elmélet szerint a prosztata 

sejtjei abnormális módon érnek és szabályozódnak, ezáltal életkoruk megnő és ez vezet a 

prosztata hiperpláziájához. 

A jellemző tünetek kialakulásában közrejátszik még a prosztata beidegződési zavara, mely 

során a β2 receptorok száma csökken (az α1 receptorok száma nem változik), ezzel is 

magyarázható a hiperplázia kialakulása. 

 

Solidaginis virgaureae herba, Solidago virga-aurea L. 

Asteraceae  
 

Szinonima: goldenrod, aranyos istápfű. 

 

Előfordulás, jellemzői: Magyarországon is gyakran előforduló, főleg a dunántúli tájakon. A 

drogot a virágzata adja. Európában, Észak-Afrikában, valamint egyéb mérsékelt égövi 

területek növénye. Főleg a tisztásokat kedveli. Akár a 2 méteres magasságot is elérheti, szára 

egyenes, barna színű. Leveleinek az alakja tojásdad alakú, széle enyhén fűrészes, a vége 

kihegyesedő. Fészkes virágzatúak csoportjába tartozik, a virágja sárga színű. 

 

Komponensek, hatóanyagok: körülbelül 7% poliszacharidot, 1,4 % -nyi flavonoidot, mint 

rutint, hiperozidot, kempferol, kvercetin glikozidot tartalamaz. Illóolajtartalma, amely 

maximum 0,5% -ban van jelen többek között az alábbiakból áll: β-kariofillén, α és β-pinén, 

limonén, mircén. Tartalmaz továbbá triterpészaponint, mint a poligalasav esetleg oleánolsav. 
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Fahéjsav-származékok közül főleg kávésavat, klorogénsavat. Diterpéneket, mint klerodán és 

észterei. 

 

Gyógyászati felhasználás: Népgyógyászatban lázcsillapításra, megfázás kezelésére, 

sebgyógyításra használják, valamint reumás problémák. Külsőlegesen alkalmazva ekcéma 

ellenes hatást véltek felfedezni. Régóta tulajdonítanak neki spasmolyticus, antiphlogisticus 

hatást. Megfelelő hatást mutat BPH –ban szenvedőknél a vizelet ürítésének elősegítésére. 

Húgyúti megbetegedésekre használt, kedvelt gyógynövény. 

 

Farmakodinámia: Diuretikus és görcsoldó hatással is rendelkezik az aranyvessző kivonata. A 

vizelethajtó hátásáról még nagyon kevés információ áll rendelkezésre, valószínűleg a növény 

flavonoid és illóolajtartalma okozza. A legtöbb vizsgálatot ezzel a gyógynövénnyel 

kapcsolatban nem monoterápiában végezték. Általában a rezgő nyár (Populus tremula) és a 

kőrisfa (Fraxinus excelsior) mellett vizsgálták. A három növény kombinációja antioxidáns és 

gyulladáscsökkentő hatást mutat. A Phytodor N nevű készítmény tartalmazza ennek a három 

növénynek a vizes-alkoholos kivonatát, ahol a rezgő nyár, aranyvessző és a kőrisfa 3:1:1 

arányban van jelen. Daganatellenes hatását is vizsgálták, kimutatták, hogy az aranyvessző 

leveléből készült aktív komponens, mely vizoldható, erősen citotoxikus hatással rendelkezik 

bizonyos tumor sejtvonalak ellen, mint pédául a humán prosztata (PC3), emlő (MDA435) és 

kissejtes tűdőrák (H520). In vivo ezt patkányokon végezték el, a patkány prosztata sejtvonala 

(AT6.1), ahol azt tapasztalták, hogy 5mg/kg dózisban adva a kivonatot a tumorsejt fejlődését 

szignifikánsan gátolta, így az aranyvessző ígéretes lehet daganatellenes hatását tekintve 

minimális mellékhatás mellett. Gyulladásgátló hatásának vizsgálata során azt állapították 

meg, hogy a mieloperoxidáz (MPO) enzimet nem gátolja. A Phytodolor N további vizsgálata 

rámutatott, hogy rendelkezik fájdalomcsillapító, lázcsökkentő továbbá dihidrofolát-reduktáz 

(DHFR) enzim gátló tulajdonsággal. (az enzim rákellenes, antibakteriális szerek célpontja, pl: 

metotrexát és trimetoprim igy gyógyászati jelentősége kiemelkedő.) A Phytodolor N továbbá 

hatásos ciklooxigenáz -2 (COX-2) enzim inhibitornak találták, így egy lehetséges alternatívája  

a NSAID -os kezelésnek. 

 

Expediálási ismeretek: A gyógyszertári expediálás során vény nélkül beszerezhetőek az 

alábbi termékek: Aranyvesszőfű  tea 40 g, Aminoerg gél bedörzsölésre 100 g, Herbária 

elhizás elleni teakeverék 100 g, Prostazyn filmtabletta 30x , 60 x 
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Taraxaci radix et herba, Taraxacum officinale F. Asteraceae 
 

Szinonima: Leontodum officinale With., Blutterblume, Irish daisy, 

Dandelion. 

 

 

Előfordulás, jellemzői: Főleg az északi félgömbön elterjedt növény, Magyarországon széles 

körben fellelhető. A drogot a virágzó földfeletti része, valamint a gyökere adja. Évelő növény, 

a gyökere hosszú egyenes, általában 15-25 cm hosszú és 2cm vastagságú. barna színű 

elvékonyodó. Levelei fényesek, zöld színűek, 6-30 cm hosszúak és tűlevélrózsát alkotnak, 

általában nyúlánk lándzsa alakúak, 2-7 cm szélesek, ritkán szélükön fogasak. Virágja sárga –

narancssárga színű. 

 

Komponensek, hatóanyagok: Legnagyobb mennyiségben szeszkviterpénlaktonokat tartalmaz, 

ezek közül is főleg tetrahidroridentin-B –t, taraxakolid-β-D-glükozidot, taraxinsav-β-D-

glükozidot. Triterpének közül árnidiolt, taraxaszterolt. Ezeken kívül jelen vannak még benne 

flavonoidok, mint az inulin és apigenin-7-O-glükozid, fruktóz. Továbbá β-szitoszterolt is 

tartalmaz. 

 

Gyógyászati felhasználás: Népi gyógyászat használja mint hashajtót és tonizáló szert, 

lázcsillapítót, szemgyulladás kezelésére, „kaparó torokra”, reumás fájdalmak kezelésére, 

sebek gyógyítására, vértisztításra. Epe és vízhajtó hatással is rendelkezik. 

 

Farmakodinámia: Humán vizsgálatok során a pitypang etanolos kivonata diuretikus hatást 

mutatott, s bár ez a tanulmány ígéretes adatokat közölt, ennek ellenére a további kutatások 

szükségesek, hogy a gyógynövény pontos adagolását meg lehessen állapítani. Egyes kutatók 

azt gondolják, hogy a növény kálium és flavonoid tartalma is hozzájárul a diuretikus hatáshoz. 

Nyulakon végzett kísérletek során, amikor is a koleszterin dús táplálékhoz a pitypang levelét, 
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másik esetben pedig a gyökerét adták, azt találták, hogy a pitypang előnyösen változtatta meg 

a plazma lipid szintjét, valamint az antioxidáns enzimjeinek aktivitását, így lipidszint 

csökkentő valamit antioxidáns tulajdonságát bizonyították. Gyulladáscsökkentő hatása annak 

a következménye, hogy a pitypang levelének metanolos kivonata, a nitrogén-monoxid (NO), 

prosztaglandin E2 (PGE2) és a gyulladáskeltő citokineket downregulálta, az indukálható 

nitrogén-monoxid szintáz (iNOS) és a ciklooxigenáz-2 (COX-2) expresszióját csökkentette a 

MAP-kináz jelátviteli út inaktiválásával.  

 

Expediálási ismeretek: A gyógyszertári expediálás során vény nélkül beszerezhetőek az 

alábbi termékek: Zirkulin gyermekláncfű tabletta 90 x, Herbária gyermekláncfű gyökér tea 40 

g, Gyermekláncfű cseppek 30 g, Diabess Györgytea teakeverék 50 g, 100 g 

  
 

Equiseti herba, Equisetum arvense L. Equisetaceae 
 

Szinonima: E.calderi Boivin, field horsetail. 

 

Előfordulás, jellemzői: Az északi félteke mérsékelt égövi részén 

mindenütt jelen lévő növény, ugyanúgy megtalálható Amerikában, mint Európában és Észak-

Afrikában. A drogot a növény szárított meddő hajtása adja. Évelő növény, melynek van 

termékeny és terméketlen fajtája is. Meddő hajtása általában 50 cm hosszú, zöld színű. 

 

Komponensek, hatóanyagaok: Kovasav tartalma általában 8-10 % között van. Flavonoidokat 

is tartamaz, úgy mint kempferol-3-O-glükozid, kempferol-7-O-glükozid, kvercetin-3-O-

glükozid. Zsírsav komponensei közé tartozik a linolénsav. Kávésav-tartalma körülbelül 1% -

ra tehető, kevés mennyiségű szaponin származékot is tartalmaz. Béta-szitoszterolt is mutattak 

ki belőle. Kevés mennyiségű nikotin is tartalmaz. 
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Gyógyászati felhasználás: A népi gyógyászatban előszeretettel használják a bőrgyógyászati 

problémák kezelésére, fájdalomcsillapításra, összehúzásra és gyulladáscsökkentésre, 

torokfájásra, köszvény ellen. Külsőlegesen ínygyulladásra, sebkezelésre, aranyér ellen 

alkalmazzák. A lábak megduzzadása ellen is jónak tartják. Újabb vizsgálatok szerint 

vizelethajtó hatása látszik valószínűnek. 

 

Farmakodinámia: Akvaretikus hatású vizelethajtó, amelyet állatkísérletes tanulmányok 

támasztanak alá. Diuretikus hatásának vizsgálata során a mezei zsurlón kívül még hat 

növénnyel együtt végezték el, a Betula pubescens, Helichrysum arenarium L., Crataegus 

oxyacantha L., Fragaria vesca L., Zea mays L., Matricaria recutita L.. Ezen növények 

kivonatát Wistar patkányoknak adták és a hatását összehasonlították a hidroklorotiaziddal, 

valamint a csak mezei zsurlót tartalmazó kivonattal és egy további kontroll állatcsoporttal, 

akik semmit sem kaptak. A legjobb hatást az a keverék adta, amelyben az előbb említett 

növények mindegyike szerepelt, a Helichrysum arenarium L. kivételével. Ez a diuretikus 

hatás majdnem 50 százalékkal volt jobb, mint ha egyedül a mezei zsurló kivonatát 

alkalmazták volna, valamint valamivel több mint 30 százalékkal ért el jobb vizelethajtó hatást, 

mint a hidroklorotiazid szuszpenzió. Só és vízterhelés hatására is növelte a patkány 

vérplazmájában a prosztaglandin E2, valamint a kallikrein-kinin szintet. Az erekre kifejtett 

viselkedése során értágító aktivitását vizsgálták. Két növény, a Cichorium intybus cikória sav, 

valamint a mezei zsurló dicaffeoil-mezo-borkősav hatását vizsgálták izolált patkány aortán.  

Mindkét anyag gyenge értágító hatását figyelték meg norepinefrinnel szemben, attól 

függetlenül, hogy az endotelium megvolt-e vagy sem, ami arra utal, hogy nem NO függő 

folyamatról van szó. Az eredmények azt mutatják, hogy a két anyag okozta gátlása -a 

norepinefrin összehúzó hatásával szemben- annak köszönhető, hogy csökken a kalcium 

beáramlás az extracelluláris térből, amit a norepinefrin okoz, így tehát a dicaffeoil-borkősav 

értágító hatást mutat. Antimikróbás aktivitását tanulmányozták a meddő hajtás illóolaj 

tartalmának összetevőivel, mint hexahidrofarnezil-aceton, cisz-geranil-aceton, timol és transz-

fitol. Lemez diffúziós módszerrel vizsgálták az antimikróbás hatást a Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enteridis, 

valamint gombák közül az Aspergillus niger és Candida albicans -ét. Az illóolajok 1:10 -es 

arányú hígitása kifejezetten antimikróba ellenes hatásúnak bizonyult a fentebbi fajok ellen.  
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Expediálási ismeretek: A gyógyszertári expediálás során vény nélkül beszerezhetőek az 

alábbi termékek: Herbária Mezei zsurló tea 50 g, Herbária Zsurlófű filteres tea 25x 1,2 g, 

Herbária bio zsurlófű tea  25 x 1,2 g, Naturland salaktalanitó teakeverék 25 x 

           
 

Vesekövek eltávolítását elősegítő gyógynövények 

 

Orthosiphonis folium, Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. (Lamiaceae) 
 

Szinonima: Orthosiphon stamineus Benth., O. spicatus (Thunb) Bak., 

Clerodendranthus spicatus (Thunb.), Orthosiphon Grandiflorus Bold., Cat's-

whiskers. 

 

Előfordulás, jellemzői: Lágyszárú, évelő növény, amely honos 

Ausztráliában, Kelet-Ázsiában, Kínában. A drogot a szárított levelei adják. Levelei kb 7-8 cm 

hosszúságúak, szélük fűrészes, csúcsa hegyes, levéllemeze tojásdad alakú és barnászöld színű. 

Leveleinek jellegzetes erezete a fonáki részen jellemzően kiemelkedik. 

 

Komponensek, hatóanyagok: Nagy mennyiségben tartalmaz diterpéneket, mint neo-ortoszifol 

A és B, valamint ortoszifol A-E, sztaminolt. Kávésav-származékként rozmaringsavat is 

tartalmaz. Illóolajok közül főleg α-humulént és β-kariofillént. Flavonoid tartalma jelentős, 

ilyen vegyülete például a szalvigenin, szinenzetin, ramnazin, eupatorin. 12% -ot is meghaladó 

ásványi anyag tartalma lehet, amelyek közül a káliumsó fordul elő az összes ásványi anyag 

tartalom akár 25 % -a ként. 
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Gyógyászati felhasználás: Népi gyógyászat kedvelt növénye, előszeretettel használják 

vérnyomáscsökkentésre, cukorbetegség kezelésére. Húgyúti panaszok esetén is hasznosnak 

bizonyult. Antibakteriális hatást tulajdonítanak neki. 

 

Farmakodinámia: Nincs akvaretikus hatása, a növény vizes kivonata a furosemidéhez közel 

hasonló mértékben választ ki ionokat. Ezt egy patkánykísérlettel igazolták, ahol a vizes-

alkoholos kivonata a növénynek emelte a nátriumion kiválasztását. A megnövekedett 

ionkiválasztás oka nem a magas kálium szint miatt következik be. Egy kísérletben a jávai teát 

hasonlították össze kálium-citrát kezeléssel, valamint egy kezeletlen patkánycsoporttal, a 

három csoport közül a kristály lerakódás és az oxidativ stressz mérése jelentős csökkenést 

mutatott a kálium-citráttal, valamint a kezeletlen csoporttal szemben. A szuperoxid-dizmutáz 

(SOD) és a kataláz enzim szintje emelkedett a jávai teával kezelt csoportnál. Ezen eredmény 

azt jelzi, hogy a jávai tea jelentős mértékben meg tudta gátolni a kristályok lerakódását a 

kalcium oxalát követ formáló patkányoknál. Egy vizsgálat során a jávai teát hasonlították 

össze a kálium-nátrium-citrát kezeléssel. A kísérlet rámutatott a jávai tea hatásosságára a 

vesekövek kezelésében, de további vizsgálatok elvégzését tették szükségessé. Újabb 

vizsgálatok szerint a jávai tea adagolása nem csökkentette a kalcium oxalát kristályok 

lerakódását a vesékben. Egy másik kísérlet során az adenozin-A1 receptor antagonista hatását 

vizsgálták a jávai teának. Az adenozin-A1 receptor antagonista vegyületek számos tanulmány 

szerint képesek diurézist és nátrium kiválasztást indukálni. Ezen vizsgálat szerint a 

metanol:víz kivonatból izolált aktív metoxi-flavonoid komponensek, ligandként képesek az 

adenozin-A1 receptorhoz kapcsolódni, így diuretikus hatást kiváltani. Az orthosiphon 

aristatus (jávai tea) baktériumölő hatására a Streptococcus mutans kariogén baktériummal 

történő kísérletezés során derült fény. Lázcsillapító hatását is bizonyították patkánykísérletek 

során, amelynek hatása összemérhető volt a paracetamol lázcsillapító hatásával. 

 

Expediálási ismeretek: A gyógyszertári expediálás során vény nélkül beszerezhetőek az 

alábbi termékek: Possibilis Jáva tea 75 g, Arkocaps jávai tea kapszula 45 x 
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Ononidis radix, Ononis spinosa L. Fabaceae 
 

Szinonima: Ononis vulgaris, rest-harrow, ekenyüg. 

 

Előfordulás, jellemzői: Hazánkban gyakran előforduló, lágyszárú növény. A 

drogot a gyökere adja, amely általában 25-40 cm hosszúságú, sötétbarna 

színű és maximum 2 cm vastagságú. Szúrós szára van, amely magassága elérheti a 80 cm –t. 

Szúrós tövisek borítják a szárát Virágja rózsaszínes-fehéres színű. 

 

Komponensek, hatóanyagok: Triterpéneket, illóolajat, amely közül legtöbbször a mentol és 

karvon és anetol fordulnak elő. Szterolok közül β-szitoszterolt, kampeszterolt, koleszterolt. 

Izoflavonoidokat, biochanin-A –t, ononint. Fenolos-savak, kávésavat, szalicilsavat,  

fahéjsavat. 

 

Gyógyászati felhasználás: Népi gyógyászat alkalmazza reumás panaszok esetén, 

bőrgyógyászati problémák kezelésére. Külsőlegesen alkalmazva ekcéma ellenes hatást is 

tulajdonítanak neki. Hólyaghurut kezelésére, vesehomok eltávolításra, ödéma csökkentésre is 

megfelelően hatásos. 

 

Farmakodinámia: A tövises iglicéről, -annak ellenére, hogy többek között a vesekőképződés 

megelőzésére és eliminálására tradicionálisan használt gyógynövény- még nem rendelkezünk 

széles körű, tudományos tapasztalattal. Leginkább állatokon végzett kísérletek eredményei 

állnak rendelkezésünkre. Ilyen állatkísérleteket folytattak például patkányokon, melyek során 

diuretikus és sóürítő hatást tapasztaltak, pontosabban 3 gramm iglice meghaladta a teofillin  

natriuretikus hatását, mely utóbbiból 5 mg/kg -ot alkalmaztak. Szintén patkánykísérletekben, 

per os alkalmazás esetén a karbamid és a kloridion kiválasztás elősegítését figyelték meg. A 

patkánykísérletek mellett nyulakon, valamint egereken is végeztek megfigyeléseket. A nyulak 

esetében 25% -kal fokozódott a vizeletmennyiség, addig az egereken a kiválasztott 

kloridionok mennyiségének emelkedését tapasztalták. Az iglice vizelethajtó hatása jelentősen 

függ annak elkészítési módjától, mivel forrázat és illóolaj esetében diuretikus hatásúnak 

bizonyult, ellenben főzet formában antidiuretikus hatást jegyeztek le a kísérletek során. Az 

iglice gyökerének kivonata gyulladáscsökkentő hatást eredményezett bizonyos 
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állatkísérletekben. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy in vitro szelektíven gátolja az 5-

lipoxigenázt (5-LOX). 

 

Expediálási ismeretek: A gyógyszertári expediálás során vény nélkül beszerezhető az alábbi 

termék: Mama drog Iglicgyökér 50 g 

 

Húgyúti fertőtlenítők 

Uvae ursi folium, Arctostaphylos uva-ursi L. Ericaceae 
 

Szinonima: Orvosi medveszőlő levél, Arbutus uva-ursi L., bearberry. 

 

  

Előfordulás, jellemzői: Megtalálható Észak–Amerikában, Ázsiában, valamint Európa északi 

részein, főleg a magas hegységekben. A drogot a levele adja. Örökzöld kúszó cserje, melynek 

ágazata a földhöz viszonylag közel található, a levelei ovális alakúak, hosszuk 1,5-2,5 cm 

között változik, csúcsuk lekerekített. Virágzata harang alakú, rózsaszínes-fehéres színű, az 

ágazat végén általában fürtökben helyezkedik el. 

 

Komponensek, hatóanyagok: Fő összetevője közé tartozik az arbutin (5-15%), egyéb fontos 

hidrokinon származékok közé tartozik még a hidrokinon, metilarbutin (4%) tartalmaz továbbá 

15-20% galluszsavat és ellágsavat flavonoidokat (kvercetint, hiperozidot), triterpéneket, úgy 

mint urzolsavat és uvaol-t. 

 

Gyógyászati felhasználás: Tradicionálisan a népi gyógyászatban használták, vízhajtásra és 

cukorbetegség kezelésére. Nemi betegség kezelésére éppúgy alkalmazták, mint reumás 

fájdalmak ellen. Manapság mérsékelt húgyúti fertőzés gátló hatású tulajdonsága miatt 

alkalmazzák egyre szélesebb körben. Felhasználják a drogot gyulladásos folyamatok kezelése 

során, például cystitis, urethritis előfordulása során. 
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Farmakodinámia: Bizonyítottan antimikrobiális hatású gyógynövény, amely a húgyúti 

fertőzések nagy számát adó Escherichia coli (E.coli) baktérium ellen hatásos. Hatását úgy fejti 

ki, hogy a hidrokinon-származékok, úgy mint arbutin és metil-arbutin cukorrésze lehasad. Ezt 

a műveletet a bélflóra β-glükozidáz enzimjei végzik. Az így képződött hidrokinon 

konjugálódni fog glükuronsavval. Lúgos vizelet (pH>8) esetén hidrokinon fog felszabadulni, 

amelynek antimikróbás hatása van. Másféle elképzelés szerint nem szükséges alkalikus 

vizelet, mert a baktériumban történik meg a dekonjugálódás. Ezen utóbbi teória még nem 

bizonyított teljes mértékben, így a kezelés során még törekedni kell a megfelelően alkalikus 

vizelet képzéséhez szükséges táplálékok bevitelére. Diuretikus hatását is igazolták, 

bizonyítottan növeli a vizelet áramlását patkánykísérletek során. 

 

Expediálási ismeretek: A gyógyszertári expediálás során vény nélkül beszerezhetőek az 

alábbi termékek: Uroherb  tinktúra 190 ml, Urogin tinktúra 125 ml, Herbária medveszőlőlevél 

40 g 

 
Fructus macrocarponii, Vaccinium macrocarpon Ait. (Ericaceae) 
 

Szinonima: észak-amerikai nagytermésű áfonya, oxycoccus 

macrocarpus Alt., American cranberry, large cranberry.  

 

Előfordulás, jellemzői: A nagytermésű áfonya (Vaccinium macrocarpon) elsősorban Észak-

Amerikában őshonos. A drogot a piros színű bogyótermése szolgáltatja. Magyaroszágon 

tőzegáfonyának hívják, mely nem helyes meghatározás. Alacsony növekedésű, fásodó szárú 

kúszónövény, kicsi, ovális levelekkel. Akár 2 m hosszú vízszintes hajtásokat (indákat) is 

hozhat, amelyeken függőleges hajtások fejlődnek. A termésérés időszaka augusztustól 

szeptember végéig tart. A növény termései piros színűek, kerekdedek, és jóval nagyobbak, 

mint a nálunk nálánal jóval elterjedtebb rokonának, a fekete áfonyának a gyümölcse. 
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Komponensek, hatóanyagok: Citromsav, almasav tartalma kiemelkedően nagy, jelen van még 

benne továbbá aszkorbinsav és benzoesav is. Hatóanyagok közül talán a hatás szempontjából 

legérdekesebb összetevők a proantocianidinek, antocianidinek. Antocianidin 

származékokként a cianidin és peonidin található benne, amelyek cukor, arabinóz vagy 

galaktózhoz kapcsolódnak. Proantocianidin összetevője főleg epikatechinből és kevés 

mennyiségű epigallokatechinből áll. Kétfajta proantocianidin származékot különböztetünk 

meg, az A valamint a B -típusút. Fruktózt is tartalmaz. Tartalmaz továbbá csersavakat, főleg 

katekolt, flavonoidokat (miricetin és kvercetin-glikozidot). 

 

Gyógyászati felhasználás: Tradicionálisan láz csillapítására, asztma kezelésére, skorbut 

megelőzésére és gyomorpanaszok kezelésére használják, továbbá jónak találtatott még sebek 

kezelésére, májproblémák gyógyítására. Manapság már klinikai bizonyítékok támasztják alá 

ezen növény húgyúti fertőzésekben való használhatóságát. 

 

Farmakodinámia: Antimikróbás hatást a kezdetekben arra alapozták, hogy a 

gyógynövényben előforduló benzoesavból hippursav keletkezik, amely vizeletsavanyító 

hatású ebből kifolyólag antimikróbás hatású. Ezt az elméletet a korszerű vizsgálatok 

megjelenése után elvetették. Sok olyan vizsgálat történt, amely azt bizonyította, hogy a 

húgyúti fertőzések kezelésében helye van, azáltal, hogy képes a baktériumok adherenciáját 

csökkenteni az uroepitheliális sejtekhez. Új mechanizmust fedeztek fel, amely azt mutatja, 

hogy az áfonyalé fogyasztása után a baktériumok, különösen az E.coli húgyúti 

nyálkahártyához való tapadását lecsökkentette, ezáltal segítvén a baktérium hamarabbi 

kiürülését a szervezetből. Az adhézióban az adhezinek, mint a mannóz-szenzitív és 

mannózrezisztens szerepe fontos. Ezen adhezinek a baktérium tokjában található csillóin 

helyezkednek el. Az áfonya fruktóz tartalma gátolja a mannóz-szenzitív adhezint, 

proantocianidin tartalma pedig a mannózrezisztens adhezint. Ezen vegyületek miatt a 

baktérium nem fog tudni megtapadni, kiürül. Proantocianidinek közül az A- tipusú felel a 

hatásért. In vitro vizsgálat szerint a humán influenzavirus megtapadását is gátolja, bár ez még 

nem bizonyított. Kutatások folynak továbbá a Helicobacter pylori gyomorfekélyt okozó 

hatásának gátlása ellen is az áfonyával, amely szintén a proantocianidin tartalmával függ 

össze. Egy vizsgálat során a placebónál hatásosabbnak tűnt. Az áfonya fogyasztása savanyítja 

a vizeletet, ezért hasznosnak találták vesekövek, úgy mint brushit és struvit kövek 

kezelésében. Továbbá növelte az oxálsav és a húgysav ürítésének mértékét. Vizsgálták az 

áfonyát a kórházi nozokomiális fertőzések kialakulása során is, ahol hatásosnak bizonyult a 
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húgyúti katétereken megtelepedő E. coli és E. faecalis kórokozók ellen. Használata során 

csökken a baktérium-biofilm képződése a katéteren. Szexuálisan aktív nők között a húgyúti 

fertőzések előfordulása meglehetősen gyakori. A vizsgálatok szerint az áfonya csökkenti a 

fertőzés kiújulásának valószínűségét.  

 

Expediálási ismeretek: A gyógyszertári expediálás során vény nélkül beszerezhetőek az 

alábbi termékek: Supherb Bio-Cran  Tőzegáfonya + C-vitamin 60 x, Tőzegáfonya kapszula 

100 x, Walurinal hot drink 12 x, Arkocaps tőzegáfonya kapszula 45 x 

    
 

Jóindulatú prosztata megnagyobbodás kezelése gyógynövényekkel 

 
Sabal serrulata, Serenoa repens Small. Arecaceae 
 

Szinonima: American dwarf palm tree, dwarf palmetto, 

fűrészpálma, törpepálma. 

 

Előfordulás, jellemzői: Az Egyesült Államok délkeleti részén, valamint Közép-Amerikában 

előforduló pálmaféle. Szárított termését valamint annak kivonatát hasznosítják a 

gyógyászatban. Magassága a 2-3 métert nem haladja meg, leginkább alacsonyabb méretekben 

fordul elő, a homokos talajt kedveli. Jellegzetessége a kúszó gyökértörzse, amely alig 

emelkedik a föld felszíne felé és körbe sűrű koronázat fedi. Levelei széle fűrészesek, 

nyelesek, hosszúkásak. Az egy száron lévő levelek legyező alakúak, tányér alakú részekkel, 

amelyek a csúcsok felé haladva felszakadnak. Húsos termése egy magot tartalmaz. 

 

Komponensek, hatóanyagok: Összes zsírsavtartalma legalább 9%. Fő zsírsavkomponensek 

közé tartozik az olajsav, laurinsav, mirisztinsav, a palmitinsav, linolsav, sztearinsav és 

linolénsav. Szterol tartalma a következőképpen oszlik meg:  β-szitoszterol, sztigmaszterol, 
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daucosterol. Triglicerideket is tartalmaz. Flavonoid és poliszacharid  tartalommal is 

rendelkezik. 

 

Gyógyászati felhasználás: Tradicionálisan használják mint nyugtató, meghűlés, torokfájás 

kezelésére. Afrodiziákum. Fő felhasználási területe azonban a vizeletürítési zavarral 

összefüggő, az I. és II –es szakaszban lévő benignus prosztata hiperplázia (BPH) gyógyítása. 

 

Farmakodinámia: A legtöbb vizsgálat a PERMIXON® nevű apoláris kivonattal történt. A 

szabalpálma lipofil kivonata gátolja az 5-α-reduktáz enzim működését. Ezt a hatást 

valószínűleg a zsírsavtartalom okozza. Mivel az 5-α-reduktáz enzim mindkét izoenzimjét (I-

II) gátolja, ezáltal csökkenti a tesztoszteron (T) átalakulását a biológiailag aktív 

dihidrotesztoszteronná (DHT). Ez utóbbi felel a prosztatasejtek térfogatnövekedéséért, 

sejtproliferációért. A kivonat növeli a 3-alfa-hidroxiszteroid-oxidoreduktáz aktivitását is, ezért 

antigonadotrop hatásfokozódást is okoz. A Permixon® többek között gátolja a prokalcitonin 

hatását, ez a vegyület fokozza a prosztatasejtek szaporodását (proliferálódását). Rendelkezik 

alfa-1-adrenoreceptor gátló tulajdonsággal, aminek következtében valószínűleg csökkenti a 

prosztata méretét is. In vitro megfigyelések során a kivonat gátló hatást fejtett ki az 

epidermális növekedési faktorra (EGF), és a bázikus fibroblaszt növekedési faktorra (bFGF), 

ami szintén antiproliferativ hatása mellett szól. In vivo kimutatták, hogy a Permixon® 

apoptózist indukál prosztata tumorsejteknél, miközben a sejtosztódást pedig gátolja. Ezt 

valószínűleg egyik zsirsavkomponense, a mirisztoleinsav okozza. In vivo gyulladásgátló 

hatását igazolták, ciklooxigenáz-enzim (COX) és lipoxigenáz-enzim (LOX) gátlása miatt. A 

kivonattal történő kezelés során a TNF-α és IL-1 gyulladási markerek koncentrációjának 

csökkenése volt megfigyelhető a prosztatában. PSA (prosztataspecifikus antigén) szintjére az 

adott drog nincs hatással szemben a szintetikus származékokkal, így nem gátolja a prosztata 

carcinóma felismerését. Sabal serrulata kezelés hatására jelentősen nőtt a vizelet mennyisége, 

az éjszakai vizelés és poliuria csökkent. Különböző szintetikus származékokkal (finasterid, 

tamsulozin) és törpepálmával kezelt benignus prosztata hiperpláziában (BPH) szenvedő 

betegek kezelése során nem tapasztaltak jelentős mértékű eltérést. 

 

Expediálási ismeretek: A gyógyszertári expediálás során vény nélkül beszerezhetőek az 

alábbi termékek: Saballo 320 mg lágy kapszula 30x, 60 x, Prostamol Uno 320 mg lágy 

kapszula 30 x , 60 x, Prostazyn filmtabletta 60 x, Walmark Prostenal Perfect Komplex 

kapszula30 x , 60 x 
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Pruni africanae cortex, Prunus africana, Rosaceae 
 

Szinonima: afrikai szilvafakéreg, pygeum africanum Hook, 

African plum tree,  

African prune, African Cherry. 

 

Előfordulás, jellemzői: Afrika hegyvidéki területein elterjedt örökzöld növény, amely elérheti 

akár a 30 méteres magasságot is. A kérgét használják mint drogot. Törzse hengeralakú, 

egyenes, koronája sűrű Bőrnemű levelei vannak, általában 8-12 cm hosszúságúak, végük 

hegyesedő. A virágai 5 –ös csoportokba rendeződnek, kicsik, fehér színűek, amelyek piros 

kocsányon függnek. Termése cseresznye-alakú, 8-12 mm átmérőjű, piros színű. 

 

Komponensek, hatóanyagok: Tartalmaz triterpéneket (ursolsav, epimaslinsav, oleánolsav)  

szterolokat (β-szitoszterol), hosszú szénláncú (C12-24) zsírsavakat, mint palmitinsavat. 

Atrársavat is tartalmaz. Jellemző vegyülete az n-dokozil-transz-ferulát, valamint az n-

tetrakozil-transz-ferulát. 

 

Gyógyászati felhasználás: A benignus prostata hyperplasia enyhe és középsúlyos tüneteinek 

mérséklésére használják sikeresen. A népi gyógyászat hashajtásra is használja. 

 

Farmakodinámia: Az afrikai szilvafa kéreg a BPH obstruktív tüneteinek kezelésére kifejtett 

hatásmechanizmusa még nem bizonyított teljes egészében. Valószínűsíthetően egy összetett 

mechanizmusról van szó. Bizonyítottan rendelkezik 5-α-reduktáz enzim gátló 

mechanizmussal. Az afrikai szilvafa kéreg szelektiv diklórmetános kivonatából izolált 

atrársavnak és az N-butil-benzol-szulfonamidnak (NBBS) van androgén receptor (AR) 

antagonista hatása. Az NBBS hozzákötődik az AR-hoz, és a sejtmagba történő 

transzlokációját gátolja meg, továbbá gátolja a progeszteron receptor közvetítette 

transzaktivációt. Az ösztrogén és glükokortikoid receptorokra nincs hatással. Az atrársav 
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hatását úgy fejti ki, hogy a ligand-aktivált AR által közvetített transzaktivációt gátolja, de 

ennek a vegyületnek sincs gátló hatása az ösztrogén illetve glükokortikoid receptorokra. Az 

atrársavról bebizonyosodott továbbá, hogy hatékonyan képes csökkenteni az androgén-függő 

LNCaP és a nem androgén-függő C4-2 prosztata tumor sejteket, valamint az endogén 

prosztata specifikus antigén (PSA) expresszióját is gátolja ugyanezen sejtek esetén. PC3 és 

CV1 sejtekre nincs befolyással, ezek androgén hatástól függetlenül növekednek. In vitro 

kísérletek során vizsgálták gyulladáscsökkentő hatását amit a lipoxigenáz-enzim (LOX) 

gátlásával fejt ki. Szintén in vitro vizsgálat során az etanolos kivonata az afrikai 

szilvafakéregnek sejtosztódást gátló hatást mutatott prosztatarákos és jóindulatú prosztata 

hiperpláziás epithel sejteken egyaránt. Ez az epidermális növekedési faktor (EGF) gátlásával 

valósul meg. Továbbá csökkenti a sejtciklus során a G1 fázisból az S fázisba átlépő sejtek 

számát. Antiproliferatív és apoptózist  indukáló hatása van a BPH -s stroma sejteken. E hatás 

során gátolja a fibroblaszt növekedési faktor 2 (FGF2) -t, valamint a transzformáló 

növekedési faktor béta1 (TGFB1) downregulációját. 

 

Expediálási ismeretek: A gyógyszertári expediálás során vény nélkül beszerezhetőek az 

alábbi termékek: Prostavital kapszula 30 x, Prostatonin kapszula 28 x 

   
 

Cucurbitae semen, Cucurbita pepo L. Cucurbitaceae  
 

Szinonima: tökmag közönséges tök, Cucurbita aurantia Willd.  

 

Előfordulás, jellemzői: Amerikából került be Európába a 16. században, ahol azóta is nagy 

mennyiségben termesztik. A drogot a magja adja. Egynyári növény, levelei sötétzöld színűek 

fakóak, kúszó vagy elterülő formában van, elágazó, tüskés szárú. A virágjai magányosan 

helyezkednek el, sárga színűek, nagy méretűek. A magja, amely a hatóanyagot adja, elérheti a 

25 mm hosszúságot, szélessége pedig általában 8-14 mm között változik, a közép rész 

körülbelül 4-4 mm. A mag ovális alakú, egyik végén enyhén összehúzódó tompa alakú. 
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Komponensek, hatóanyagok: Legnagyobb mennyiségben zsirosolajokat tartalmaz (30-53%), 

úgy mint palmitinsav (10-12%), sztearinsav (4-6%), olajsav (30-40%) és linolsav (35-86%)  

van jelen közülük a legnagyobb mennyiségben. Fő komponensei közé tartozik (Δ7-szterinek) 

úgy mint a spinaszterin, α-spinaszterin, avenaszterin, valamint kisebb mennyiségben előfordul 

még Δ5-szterin származékok közül a kampeszterin, sztigmaszterin, kleroszterin, β-

szitoszterin. Egészen kevés mennyiségben található a magban még aminosav származék a 

gamma-aminovajsav. A magra jellemző kukurbitin. A maggal szemben az olaj szkvalént 

tartalmaz, ami ezenkívül magas A és E- vitamin tartalommal rendelkezik. 

 

Gyógyászati felhasználás: tradicionálisan a mag féreghajtó hatású, ami a kukurbitin 

tartalmának köszönhető, ez a férgeket immobilizálja. Szintén tradicionálisan használható még 

égések kezelésére, láz csökkentésére, fogfájdalmakra, székrekedés megszűntetésére. Fő 

felhasználási területe azonban a vizeletürítési zavarral összefüggő, az I. és II. –es szakaszban 

lévő benignus prosztata hiperplázia (BPH) gyógyítása. 

 

Farmakodinámia: Farmakológiai hatással a magból készült tökmagolaj rendelkezik. A 

tökmagolaj patkánykísérlet során gátolta a tesztoszteron indukálta prosztata hiperpláziát. 5-α-

reduktáz enzim gátló hatással rendelkezik a Δ7-szterin tartalma miatt, valamint ezen 

vegyületcsoport tagjai gátolják a dihidrotesztoszteron (DHT) androgén-receptorokhoz (AR) 

való kötődését. A tökmag kivonata szelént is tartalmaz, amely az E-vitamin tartalmához 

hasonlóan véd az oxidativ destrukciótól, emiatt a benignus prosztata hiperpláziában (BPH) 

szenvedőknél segít a fájdalmas vizelési panaszok csökkentésében. E-vitamin tartalma 

antioxidáns hatású, valamint a lipoxigenáz-enzim (LOX) aktivitását is csökkenti, ezért az 

arachidonsav és linolénsav nem alakul át az előbbi enzim közreműködésével gyulladásos 

reakciókat kiváltó anyagokká, leukotriénekké (LTB4, LTC4, LTD4, LTE4). Kismértékben 

csökkenti a plazma LDL és VLDL szintjét. 

 

Expediálási ismeretek: A gyógyszertári expediálás során vény nélkül beszerezhetőek az 

alábbi termékek: Prostayol lágyzselatin kapszula (300 mg) (Dr. Chen), Ambrósia Peposec 

kapszula 60 x, Peponen aktiv kapszula 60 x, Peponen kapszula 100 x, Biomed Pepomed plus 

100 x 
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Epilobii herba, Epilobium parviflorum, Onagraceae 
 

Szinonima: kisvirágú füzike, Small Flowered Willow 

romvirág, tűzvirág. 

 

Előfordulás, jellemzői: Mocsaras vízparti helyeken, üde réteken nálunk is terem. A drogot a 

virágzó földfeletti rész adja. Kedveli a tápanyagban gazdag helyeket. Virágzása nyárra tehető, 

június-augusztusra. Kis termetű lágyszárú növény. Szárvastagsága 3-4 mm –re tehető. Szára 

általában egyenes, alul szőrös. Levelei átellenes állásúak, hosszú lándzsa alakúak, csúcsuk 

kihegyesedő, szélüket fogacskák jellemzik. A virágja halvány rózsaszínű, szirmai 5-10 mm 

hosszúságúra nőnek. 

 

Komponensek, hatóanyagok: Tartalmaz flavonoidokat, mint kempferol, kvercetin és 

glikozidjaikat, fitoszterolokat. Szterin tartalma (β-szitoszterin) a hatás szempontjából 

kiemelkedő. Tartalmaz továbbá oenotein-A és –B –t. 

 

Gyógyászati felhasználás: Tradicionálisan húgyúti panaszok tüneteinek kezelésére és 

gyulladáscsökkentésre alkalmazták, az utóbbi időben azonban egyre több publikáció szól a 

BPH kezelése mellett. 

Farmakodinámia: In vitro vizsgálat során a gyógynövény komponensei közül az oenotein-B 

mutat 5-α-reduktáz enzim gátló hatást. A prosztataszövetre kifejtett antiproliferativ hatását is 

ennek a vegyületnek tulajdonítják. Továbbá az oenotein-B aromatáz-enzim gátló hatással is 

rendelkezik. Gyulladásgátló aktivitását vizsgálva, a cikooxigenáz-enzim (COX) gátlásának 

köszönhetően csökkenti a prosztaglandin E2 (PGE2) felszabadulást. Ily módon csökkenti a 

gyulladás során kialakult fájdalomérzetet. Az etanolos kivonatának tanulmányozása során 

derült ki, hogy mind a COX-1 mind a COX-2 enzim által katalizát prosztaglandin (PG) 

bioszintézisét gátolta. Erős antioxidáns képességgel rendelkezik, amelyet a Trolox® -hoz, -az 
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E-vitamin víz oldható módosulata- és az aszkorbinsavhoz (C-vitamin) viszonyítva 

jellemeztek. Gátolja az E.coli növekedését, így valószínűsíthetően antimikrobiális aktivitással 

is rendelkezik, ezen túlmenően, hidroxilgyök befogó képességet is mutat. 

 

Expediálási ismeretek: A gyógyszertári expediálás során vény nélkül beszerezhetőek az 

alábbi termékek: Herbária kisvirágú füzike tea  40 g, Herbária kisvirágú füzike filteres tea 25 

x 1 g, Bionit Kisvirágú füzike tabletta 70 x 

 

Urtica radix et folium, Urtica dioica L. Urticaceae 
 

Szinonima: csalán,urtica gracilis Ait.,Common nettle, nagy csalán. 

 

Előfordulás, jellemzői: Afrikában és nyugat ázsiában volt őshonos, 

de manapság már a föld egész területén megtalálható a mérsékelt égövi területeken, így 

hazánkban is nagy számban van jelen, gyakori előfordulási helye a tűlevelű erdők, nyirkos 

területek. A drogot a gyökere és földfeletti része adja. A gyökere 2-5 mm vastagságú, 

hengeres alakú, elágazásokban gazdag, színe halványbarna. Évelő növény, melynek szára 

egyenes, zöld színű. Általában 30-150 cm közötti magasságúra nő meg, az egész növényt 

csalánszőr borítja. Levelei keresztben átellenes állásúak, általában ovális alakúak, felszínük 

sötétzöld színű, alsó részük fakóbb. Szélük erőteljesen fűrészes, csúcsuk hegyes. Kétlaki 

növény, virágja apró zöld színű. 

 

Komponensek, hatóanyagok: Föld feletti része szerves savakat, úgy mint kávésav, oxálsav, 

klorogénsavat tartalmaz, jellemző vegyületei közé tartozik továbbá a szterolszármazékok, 

szkopoletin, klorofill. A gyökér ezzel szemben jelentős mennyiségű lektint, poliszacharidot, 

továbbá hidroxi-zsírsavakat, lignánokat tartalmaz. Fiatal egyedek vitamintartalma magas (B, 

C, K1). 
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Gyógyászati felhasználás: Hagyományos alkalmazása során előszeretettel használják 

reumatikus fájdalmak csökkentésére, vizelethajtóként, ülőidegzsába kezelésére. Népi 

gyógyászatban helyet kapott továbbá a hasmenés, ekcéma, a cukorbetegség és láz kezelésére. 

Szülés utáni méhvérzés csillapítására. Külsőlegesen alkalmazva a hajnak a növekedését segíti 

elő. Napjainkban klinikai adatok támasztják alá használhatóságát a BPH I és II stádiuma 

okozta alsó húgyúti szakasz tüneteinek kezelésére, például éjszakai vizelés mérséklése, 

poliuria, valamit vizelet visszatartási problémák kezelésére, kizárólag abban az esetben, 

amikor biztosra vehető, hogy nem prosztata rák áll a problémák mögött. 

 

Farmakodinámia: Leveléből készült készítmények, présnedvek vizelethajtó hatásúak. Ezen 

hatásért valószínűsíthetően a káliumsók illetve a flavonoidok a felelősek. A gyökeréből 

készült mind hidrofiles, mind pedig lipofiles kivonatát vizsgálták eredményesen. A 

kivonatoknak olyan hatásokat tulajdonítanak, amelyek képesek a BPH kialakulását 

megfékezni, vagy a már meglévő tüneteket enyhíteni. Ilyenek például az 5-α-reduktáz enzim 

valamint az aromatáz-enzim gátlása. Lignán tartalma gátolja a tesztoszteron 

szexuálhormonkötő globulinhoz (SHBG) való kötődését. Lektin és poliszacharid tartalma az 

epidermális növekedési faktor (EGF) kapcsolódását gátolja meg az epidermális növekedési 

faktor receptorhoz (EGFR). Csökkenti a (tumor necrosis factor) TNF-α és interleukinok 

termelődését, valamint a ciklooxigenáz (COX) és lipoxigenáz (LOX) enzimeket gátolja. A 

herba vizes kivonata in vitro kísérlet során csökkentette a nukleáris faktor kappa-B (NF-κB) 

aktivitásást. Egy kísérlet során törpepálmával kombinálták és vizsgálták ezen kombináció 

hatását a finasteriddel szemben. Azt tapasztalták, hogy a hatás megegyező, sőt a növényi 

kivonat tolerálhatósága még jobb is volt. Egy hasonló vizsgálat pedig ugyanezen kombinációt 

vizsgálta a placebóval szemben. Itt is hasonlóan jó eredményről számoltak be, mint az előbb 

említett vizsgálat során. 

 

Expediálási ismeretek: A gyógyszertári expediálás során vény nélkül beszerezhetőek az 

alábbi termékek: Uroherb tinktúra 190 ml, Urogin tinktúra 125 ml, Prostazyn filmtabletta 60 

x, Walmark Prostenal Perfect Komplex kapszula30 x , 60 x 
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X. Légzőrendszerre ható gyógynövények 

 

A légzés vitális élettani funkció, az élet fogalmától elválaszthatatlan, megszűnése a klinikai 

halált jelenti. Elsődleges feladata az oxigén és szén-dioxid kicserélődésének folytonos 

fenntartása a tüdőkben, az alveolo-capillaris membranon keresztül. A külső gázcsere passzív 

folyamat, a két gáz nyomásgradiensének – az alveolaris légtér és a tüdőkbe visszatérő kevert 

vénás vér közötti – nagyságától függ. A légzőtractusnak a gáztranszportban és a gázcserében 

(külső légzés) játszott vitalis szerepén túl, sokrétű nonrespiratoricus funkciói is vannak. 

Egyrészt metabolicus, secreticus, transzport- és eliminatios folyamatok színtere, ezáltal 

jelentős szerepet játszik a szervezet belső homeostasisának fenntartásában és általános 

ökonómiájában. Ahhoz, hogy a légzőtraktus megbetegedéseit legyen az pneumónia, asthma, 

bronchitis, átlássuk, elengedhetetlenül fontos a respirációs rendszer anatómiai és élettani 

ismerete. 

A légutakat felső és alsó légutakra osztjuk.  

A felső légutakat alkotják: az orr (nasus), orrüreg (cavum nasi), a szájüreg (cavum oris) és a 

garat (pharynx). A felső légutakhoz tartoznak az orr melléküregei (pl. arcüreg, homloküreg 

is). A felső légutak feladata a belélegzett levegőnek a felmelegítése, párásítása, illetve a 

különböző szennyezőanyagok, kórokozók kiszűrése is. A felső és az alsó légutakat a gége, a 

hangképzés szerve választja el egymástól. A gégében lévő hangszalagok működtetésével 

szabályozni tudjuk a hangrés tágasságát, azaz a ki- és beáramló levegő útjába akadályt 

állíthatunk. Köhögésnél, tüsszentésnél a hangrés lezárásával, majd hirtelen szabaddá tételével 

robbanásszerűen tud távozni a levegő a hörgőkből, és magával tudja ragadni az eltávolítandó 

anyagokat.  

Az alsó légutak a gégétől egészen a legkisebb hörgőcskékig és a léghólyagokig tartanak. 

A gége lefelé a légcsőbe (trachea) folytatódik. Ez bejutva a mellkasba ott két főágra, az ún. 

főhörgőkre (bronchi principales) oszlik a két tüdő számára. Ezek egy-egy tüdőn belül 

faágszerűen elágazódnak mind kisebb hörgőágakra/bronchusokra, amelyek végül is 

elvezetnek a tüdők elsőrendű légzőfelületét képező tüdőhólyagocskákhoz, az alveolusokhoz. 

A tüdő funkcionális egysége a terminalis és respiratorikus bronchiolusokból, a ductus 

alveolarisokból és az alveolusokból álló acinus. A valódi alveolusok nem gömb alakúak, 

hanem egy lapos falakkal határolt, átmetszetben hexagonalis testhez hasonlíthatók. Az 

alveolusokat kétféle hámsejt béleli. Az I. típusú, vékony és nagy kiterjedésű hámsejtek 

borítják az alveolus felszínének 95 %-át. Ezek nagy fokban differenciálódott sejtek, 

citoplazmájukban kevés sejtorganellummal.  
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A II. típusú pneumociták köbhámsejtek, amelyek nagyobb számban fordulnak elő, mint az 

alveolaris hámsejtek és a felület maradék 5 %-át borítják. Az utóbbiak az alveolaris 

homeosztázis fenntartásában nagy szerepet játszanak. Surfactant termelésével a levegő-

folyadék határon csökken a felületi feszültség, ami a tüdőhólyagocskák folyamatos, a légzési 

fázistól független nyitva maradását és a folyamatos gázcserét eredményezi.  

Az alveolus falának vékony és vastag területeit lehet elkülöníteni. A vékony részeken az 

alveolus hámsejt, az alaphártya és az endothelsejt szoros kapcsolata, fúziója figyelhető meg. 

A vastag falrészleteket az előbbieken túlmenően kötőszöveti alapállomány, fibroblasztok és 

erek is alkotják. A plazmából itt transzformálódik a folyadék az alveolus ún. „nedves 

sarkaiba” és dinamikus egyensúly esetén, itt is szívódik vissza a keringésbe. 

A mély légutakat a légcső és a hörgőrendszer 32-36 rendbeli, dichoromikus oszlása alkotja. 

A trachea és a nagyobb hörgők falának stabilitását porcok biztosítják simaizmok és 

kötőszövet mellett. A kislégutakban porcok már nincsenek, a simaizmok viszonylagosan itt a 

legnagyobb tömegűek. A kishörgők izomzatának vegetatív – szimpatikus és paraszimpatikus 

– beidegzése rendkívül gazdag. 

A hörgőgörcs kialakulásának ez a legfontosabb helye aszmában. A hangrésen átjutott levegő a 

tracheában döntően laminárisan áramlik, az oszlásoknál azonban turbulencia keletkezik.  

Ennek következtében és a légutak összkeresztmetszetének növekedésével az áramlás lelassul, 

a belélegzett korpuszkuláris idegen anyagok – kórokozók, allergének, a levegőt szennyező 

egyéb anyagok – kiülepednek a felszínen áramló bronchoalveoláris folyadékba.  

A folyadék kisebb részben az alveolusokból származik, nagyobb részben a hörgők 

mirigyeinek váladékából. 

A folyadékréteget kezdetben a nyomásviszonyok tartják mozgásban, majd a hörgőkben a 

ciliumsejtek aktivitása. Ez a mucociliaris clearance a légzőrendszer egyik legfontosabb 

mechanikai védelmi mechanizmusa. A légúti váladékot a tracheában és a nagyobb hörgők 

falában lévő mirigyek nyálkahártyájában elhelyezkedő mirigysejtek termelik. Kétféle típusú 

mirigysejt létezik, a hígabb váladékot termelő szerózus és a glikoproteinekben gazdag 

váladékot produkáló mukózus sejtek. A váladék sűrűségét a két sejttípus aktuális aránya 

szabja meg. Idült gyulladásban a sejtarányok megváltoznak, a mukózus mirigysejtek 

dominanciája érvényesül, ezért a váladék sűrű, diszkríniás. 

A mirigyek beidegzése jelentős mértékben kolinerg. Definíció szerint az alveolaris tereket és 

a kiváltó októl függően különböző mértékben az interstitialis szövetet is érintő, heveny, 

infectiós eredetű gyulladás. 
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Pneumóniák 

Definíció szerint az alveolaris tereket és a kiváltó októl függően különböző mértékben az 

interstitialis szövetet is érintő, heveny, infectiós eredetű gyulladás. 

A tüdő a külső környezettel állandó kapcsolatban álló szerv. A belélegzett levegő tartalmazhat 

fertőző mikroorgagizmusokat, melyek a légutakkal és az alveolusokkal érintkeznek. A légutak 

gége alatti szakasza normális körülmények között steril. Az egészséges légzőszerveket 

anatómiai, élettani, illetve lokális humorális és sejtes védekező mechanizmusok védik a 

legtöbb kórokozó ellen. Ilyenek a glottis reflektorikus záródása, mely megakadályozza a 

nagyobb inhalált részek aspiratióját, a köhögési reflex, amennyiben a tracheába vagy a 

főbronchusokba kerülne idegentest. A bronchusokat és a bronchiolusokat borító csillószőrös 

hengerhám orális irányba tereli a fertőző részecskéket. Immunológiailag fontos védelmi faktor 

a lokálisan termelődő IgA, mely elsősorban vírusok ellen nyújt védelmet, de a bakteriális 

eredetű légúti fertőzésekben is fontos szerepet játszik: a kórokozók nyálkahártyához való 

adhézióját segíti elő. Az alveolusokat bélelő folyadék tartalmaz: felületaktív anyagot, 

fibronektint, immunglobulinokat és komplement összetevőket, melyek hatásos opszoninok és 

szintén hozzájárulnak a fertőző részecskék eliminációjához. 

 

Klinikai kép alapján megkülönböztetünk típusos és atípusos kórformákat. 

Az atípusos kórokozók közül felső és alsó légúti infekciók esetén a leggyakrabban a 

Chlamydia pneumoniae, a Mycoplasma pneumoniae és a Legionella pneumophila fordul elő. 

Az atípusos pneumoniák lassan, fokozatosan kezdődnek. Jellemző a kínzó, inproduktív 

köhögés és az extrapulmonális tünetek (izom és ízületi fájdalmak, fejfájás, fülfájás, 

gasztrointesztinális tünetek) jelentkezése. Ezeknek a pathogéneknek a kimutatása 

nehézségekkel jár, kóroki szerepüket legtöbbször utólag, szerológiai módszerekkel lehet 

bizonyítani. Bár pneumonia esetében a pathogénre utaló egyértelmű klinikai jel nincs, ilyen 

esetben tanácsos az atípusos pathogénekre is érzékeny antibiotikumot választani. Ilyen 

esetekben a béta laktám antibiotikumok hatástalanok, makrolidek, ketolidek, illetve 

fluorokinolonok, vagy tetracyclinek adása javasolt. Az atípusos pneumoniák prognózisa a 

legionellosis kivételével általában jó, letalitásuk súlyos esetekben sem több 1-2%-nál. 

A típusos bakteriális tüdőgyulladások hátterében elsősorban Streptococcus pneumoniae, 

Haemophilus influenzae vagy Klebsiella pneumoniae áll. Jellemző a hirtelen kezdet, a 

hidegrázás, a láz, a légzéssel összefüggő mellkasi fájdalom és a gyorsan produktívvá váló  

köhögés. A letalitás antibiotikum kezelés mellett is jelentős, súlyos esetben 30%-os is lehet. 
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Pneumónia és acut bronchitis kezelésére alkalmas gyógynövények 

Allii bulbus, Allium sativum L. Liliaceae (lásd dyslipidaemia fejezet) 
A fokhagyma rendelkezik kadriovaszkuláris hatásokkal, javítja az immunválaszt, csökkenti a 

vércukorszintet, hatékony védelmet biztosít a mikrobiális fertőzésekkel szemben valamint 

anti-karcinogén hatása is jelentős. 

A fokhagyma hatékonyan csökkenti a vérnyomást, különösen magas vérnyomás betegségben. 

Humán vizsgálatokban kimutatták, hogy a szisztolés/diasztolés csökkenés akár 8,4 ± 2,8 

Hgmm/ 7,3 ± 1,5 Hgmm. 

Jelentős anti-karcinogén hatású, csökkenti pl. a colorectalis rák kialakulását. A 

hatásmechanizmusában fontos szerepet játszanak a szerves kén-vegyületek, mint a diallil-

szulfid, diallil-diszulfid, diallil-triszulfid és metabolitjaik, mint a diallil-szulfoxid és diallil-

szulfon. Állatkísérletekben kimutatták, hogy ezek az anyagok gátolják a sejt-ciklust, 

apoptózist indukálnak, a hisztonok acetilációját módosítják a rákos sejtekben, gátolják az 

angiogenezist, valamint befolyásolják a karcinogén metabolizmust. A karcinogén anyagok 

nagyrésze metabolikus aktivációt igényel káros hatása kifejtéséhez, melyet a 

biotranszformációban résztvevő Fázis I. fehérjék végeznek el. Ezzel szemben a Fázis II. 

fehérjék (pl. glutation transzferázok) nagyrészt már a karcinogén anyagok tényleges 

detoxifikálásban, inaktiválásában vesznek részt. A fokhagymában található szerves kén 

vegyületek úgy módosítják a metabolizmust, hogy a Fázis I. (pl. CYP2E1) fehérjék 

működését gátolják, míg a Fázis II. fehérjék működését serkentik. 

 

Equiseti herba, Equisetum arvese L. Equisetaceae 

Szinonima: fentőfű, kannamosófű, bábaguzsaly, cindrót, békarokka, sikárlófű, ólomsimítófű, 

békaláb, lófarkfű 

Előfordulás, jellemzők: 

Hazánkban is gyakran előforduló növény, megszárított steril hajtása a drog, ez a meddő hajtás 

nagyjából 50 cm magasra nő, zöld színű, 5-20 barázdát visel, belül üres. A szár érdes 

tapintású, örvösen elágazó oldalágai, 4-5 élűek, az ízek találkozásainál erednek. 

Komponensek, hatóanyagok: 

Főként flavonoidokat tartalmaz: kempferol-3-O-glükozid, kempferol-7-O-glükozid, 

kempferol-7-O-diglükozid, kempferol-3,7-O-diglükozid, kvercetin-3-O-glükozid 

Gyógyászati felhasználása: 
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A mezei zsurlóban található kávésav-származék dicaffeoyl-meso-tartarát értágító hatású, 

melyet izolált patkány aortán bizonyítottak be. Antioxidáns és proliferációt gátló hatásokat is 

kimutattak HeLa sejteken. Az Equisetum fajok közül az Equisetum arvense az egyik 

legerősebb antioxidáns hatású. Antitumor hatását limfóma és leukémia-sejtmodelleken 

mutatták ki. Patkányokon benignus prostata hyperplasiában mutattak ki gyulladáscsökkentő 

hatást. A mezei zsurlónak kifejezett antimikróbás aktivitása is van: P. aeruginosa, C. albicans, 

A. niger ellen hatásosnak bizonyult antimikróbás tesztekben. Ez a hatás összemérhető volt a 

széles körben elterjedt antibiotikumokéhoz, mint az ampicillin vagy a nystatin. 

Expediálási ismeretek: 

 

 

 

 

 

 

 

Tiliae flos, Tilia cordata Mill. Tiliaceae 

Szinonima: hárs, száldokfa, Small-leaved Linden (angol) 

Előfordulás, jellemzők: 

A drogot, a hazánkban is előforduló fa, murvalevéllel együtt gyűjtött virágzata adja, mivel a 

virágzat főtengeje és a murva levél alsó tengeje összenőtt. A murva levelek 4-8 cm hosszúak 

és 10-15 mm szélesek, lándzsásak, nyelvalakúak, zöldessárga színűek. A virágzat 5-10 virágú 

bogernyő. A virágok kétivarúak, a csészelevelek 5, a párta szintén 5 sziromlevélből áll, a 

porzók összenőve állnak,  

Komponensek, hatóanyagok: 

Flavonoidok: kvercitrin, izokvercitrin, kvercetin-3-glü-7-ra, asztragalin, afzelin, kempferitrin, 

tilirozid 

Gyógyászati felhasználás: 

In vivo egérkísérletekben bizonyították, hogy a tilia cordata aktiválja a makrofágok 

fagocitózisát. Az aktivációban fontos szerepet játszik, hogy a nitrogén monoxid és a hidrogén-

peroxid termelés megemelkedik a tilia chordata mintegy direkt hatásaként. Ezeket a hatásokat 
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a szuperoxid-diszmutáz enzim aktivációján keresztül mediálja a drog. Ez alátámasztja a népi 

gyógyászatban való alkalmazását, mint ferőzéses megbetegedések elleni szer. 

A kislevelű hársról az is bebizonyosodott, hogy in vitro limfómás sejtvonalakon proliferáció-

gátló hatást képes kifejteni és így antitumor hatása is van. In vivo kísérletekben, egereken 

vizsgálták ennek a hatásnak a hátterét: a tilia cordata diklórmetános kivonata csökkentette a 

tumornekrózis faktor alfa szintjét a szérumban, miközben az interleukin-10 szintjét emelte. 

A hatásban feltehetőleg fontos szerepet játszanak egyes immunomoduláns monoterpén 

származékok, mint limonén, alfa-pinén, béta-pinén stb.. 

A tilia flos számos neuroaktív flavonoidot tartalmaz; a kvercetin és kempferol nevű 

aglikonoknak anxiolitikum-szerű hatást tulajdonítanak, melyet számos in vivo kísérletben 

(labirintus teszt, lyukas-tábla (hole-board) teszt stb) bizonyítottak is. Egereken végzett 

kísérletekben egyes flavonoid-glikozidok antidepresszáns hatását is sikerült igazolni. A tilia 

fajok antinociceptív hatásáról is beszámoltak, már: 300mg/ttkg dózisban i.p. adva a tilia vizes 

kivonata olyan fájdalomcsillapító hatást produkált, mint 18mg/ttkg tramadol i.p.. A 

hatásmechanizmusban fontos szerepet tölthet be a kvercetin szerotonin 5HT(1A)-receptor 

gátló hatása. 

 

Expediálási ismeretek: 

 
 

Asthma bronchiale 

Az asztma világszerte több millió embert érint, függetlenül a korától, nemétől és az 

életkörülményeitől. A fejlett iparral rendelkező országokban tizenkét emberből egy asztmás, 

de vannak olyan országok is, ahol ez az arány hétből egy. Sajnos egyre több és több ember - 

elsősorban gyermekek - válnak asztmássá. Gyakran előfordul, hogy az asztmás tünetek csak 

felnőttkorban jelentkeznek először. A szakemberek szerint hazánkban a népesség 1-2%-a 

szenved asztmás, 10-20%-a allergiás panaszoktól. Az asztma kialakulásában az arra való 

öröklött hajlamon kívül a környezeti hatások is szerepet játszanak: a légszennyezettség, a 
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szaporodó allergének és irritáló anyagok, emellett pedig az immunrendszert egyre 

védtelenebbé tevő civilizációs életforma. Az asztma mai tudásunk szerint még nem 

gyógyítható véglegesen, de a tünetek jól kezelhetők, az állapot súlyosbodása megelőzhető. A 

cél, hogy minden asztmás ember némi többlet-odafigyeléssel egészségesnek érezhesse magát.  

AZ ASZTMA DEFINÍCIÓJA 

 Az asztma gyakori és egyre jobban elterjedt betegség, amely igen súlyos, esetenként 

halálos szövődményekhez is vezethet. Jellemző rá a rohamokban jelentkező spontán, vagy 

gyógyszerre reverzibilis diffúz hörgőobstrukció által kiváltott nehézlégzés, valamint a 

bronchiális hiperreaktivitás, vagyis külső fizikai illetve kémiai stimulusokra való fokozott 

bronchiális reakciókészség. 

 

AZ ASZTMA KÓRÉLETTANA 

 Klinikailag az asztma legjellemzőbb tünete az asztmás roham, amely előzetes 

zavartalan légzés után hirtelen rohamszerűen jelentkezik. A hörgők szűkülete a légzési 

ellenállást jelentősen növeli. Az obstrukció különösen kilégzés alatt intenzív. A betegnek 

súlyos nehézlégzése van, összes légzési segédizmait működteti, magasan ül, esetleg járkál, 

hogy rekeszizmait jobban használhassa. A beteg a hiperventilláció ellenére sem képes a 

szükséges vérgázcserét biztosítani, ezért hypoxaemiás és hypercapniás lesz. A roham után a 

beteg kis mennyiségű szívós nyákot üríthet. 

Az asztmában több tényező kombinációja együttesen járul hozzá a légúti obstrukció 

kialakulásához. Ilyen tényezők a légúti simaizmok spazmusa, a légúti nyálkahártya ödémája, 

a fokozott váladéktermelés, a légutak falának sejtes (elsősorban eozinofil és limfocitás) 

beszűrődése, valamint a légúti hám sérülése és a nyákdugók képződése. 

Sokáig a bronchospasmust tekintették a légúti obstrukcióhoz leginkább hozzájáruló 

tényezőnek. Ma már tudjuk, hogy a légutak gyulladásos megbetegedése, különösen a krónikus 

formájánál nagyon fontos szerepet játszik. Enyhébb asztmában is főleg az eozinofil és 

limfocita infiltrációval egy gyulladásos reakció észlelhető, de neutrofil és hízósejtek is 

megjelennek. A hízósejtek szerepe fontos a belélegzett allergének illetve a testmozgás által 

kiváltott akut válasz létrejöttében, de a krónikus gyulladás létrehozásában jelentőségük 

elmarad más sejtekhez képest. A perifériás vérben és a légúti váladékban található eozinofil 

sejtek száma szoros összefüggésben áll a fokozott bronchiális válaszkészség mértékével. 

A betegség aktív szakaszában a légutak hiperreaktivitása jellemző, mely a különböző 

ingerekre adott, túlzott mértékű bronchoconstrictior reakcióban nyilvánul meg. A 

hiperreaktivitás mértéke szorosan összefügg a gyulladás mértékével. A fokozott 
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válaszkészség kialakulásához részben szerkezeti változások járulhatnak hozzá. A 

nyálkahártya desquamatiója az epitélium eredetű relaxációs faktor és a prosztaglandin- E2 

csökkenéséhez vezet, amelyek a bronchoconstrictiót kiváltó mediátorok hatását mérséklik. A 

konstrikciót kiváltó mediátorok metabolizmusáért felelős neutrális endopeptidázokat szintén a 

hámsejtek termelik. A fokozott reaktivitás kialakulásához a légutak falának vastagságát 

növelő légúti átépülés is hozzájárulhat. 

Számos gyulladásos mediátort sikerült asztmás betegek légúti váladékából kimutatni, melyek 

a bronchoconstrictióban, a fokozott váladék-elválasztásban és a microvascularis szivárgásban 

játszanak fontos szerepet. A szivárgás nyálkahártyaödémát okoz, fokozza a légúti ellenállást. 

A gyulladásos folyamat mediátorai felszabadulnak, vagy a tüdőben az allergiás reakció 

következtében termelődnek, ilyenek a hisztamin és az arachidonsav-metabolizmus termékei (a 

leukotriének és a tromboxán). Az asztmára jellemző gyulladás kulcsfontosságú eseménye az 

allergiás válasz során létrejövő T-sejt aktiváció. A T-sejtek és az általuk termelt citokinek 

váltják ki a légúti gyulladást. Egy limfocita sejtvonal (a helper sejtek) által termelt citokinek 

segítik a gyulladásos reakció sejtjeinek kifejlődését és differenciálódását, aktivációját, 

légutakba való migrációját valamint meghosszabbítják ottani túlélésüket. A fő citokinek az 

IgE termelődéséhez szükséges interleukin-4, az eozinofil sejtek kemotaktikus anyaga, az 

interleukin-5, és az ehhez hasonló granulocita-makrofág kolónia-stimuláló faktor. 

 A kolinerg reflexként létrejövő bronchoconstrictio valószínűleg szerepet játszik az irritánsok 

belégzésére adott akut válaszban, ugyanakkor nagyobb jelentőségűnek tűnik az axon-reflex 

során az érzőideg-végződésekből felszabaduló neuropeptidek szerepe. Ezek a peptidek – azaz 

a P anyag, a neurokinin A és a kalcitonin-related peptid – vascularis permeabilitás és 

nyáktermelés fokozó, bronchoconstictor, és bronchiális vasodilatátor hatással rendelkeznek. 

A fent leírt patológiai változások különböző fokú légúti obstrukcióhoz és jellemzően 

egyenetlen légzéshez vezetnek. A hipoventilált tüdőrészek fennmaradó vérkeringése miatt a 

ventiláció/perfúzió egyensúly felborul, ami artériás hypoxaemiát eredményez. A roham korai 

szakára jellemző, hogy a betegek az obstrukció által nem érintett tüdőrészeket hiperventilálva 

kompenzálnak, ami miatt a plazma CO2 szint esik. A roham előrehaladtával az egyre 

kiterjedtebb légúti szűkület és az izmok kifáradása határt szab a hiperventilációs kapacitásnak. 

A hypoxaemia súlyosbodik, a plazma CO2 szint elkezd emelkedni, ami légzési acidózishoz 

vezet. Ekkor a beteg légzési elégtelenség állapotában van. 

 

Légúti obstrukciót kiváltó tényezők lehetnek: 
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Allergének (por, állati szőr, pollen, étel, egyes nehézfémsók), irritáló gázok (SO2, O3, 

dohányfüst, nitrózus gázok, erős szagok), erős fizikai terhelés, hiperventiláció, sűrű köd, 

hideg levegő belégzése,  légúti infekciók (elsősorban vírusfertőzések, rhino- és influenzavírus 

infekciók), gastrooesophagealis reflux, gyógyszerek [direkt histamin-felszabadítók 

(opioidok), nem szteroid gyulladásgátlók (aszpirin, ibuprofen stb.), farmakológiai hatáson 

alapulók, (pl. Béta-blokkolók)], élelmiszerek, emocionális tényezők: stressz, depresszió stb. 

 

AZ ASZTMA TÍPUSAI ETIOLÓGIÁJÁT TEKINTVE: 

 

I, Extrinsic asztma 

Ismert a hörgőspazmust kiváltó allergén és az anamnézis vagy a laboratóriumi leletek atópiás 

betegségre utalnak. 

1, Szezonális extrinsic asztma 

A tünetek elsősorban az év meghatározott időszakában jelentkeznek. Például tavaszi 

hónapokban a fűpollen következtében. 

2, Perenniális extrinsic asztma 

A tünetek egész évben fennállnak. Legjellemzőbb kiváltó tényezők a házipor és az állati 

szőrök. 

3, Terheléses asztma 

A terheléssel kiváltható asztma az extrinsic asztma speciális formája. A kórforma lényege, 

hogy különböző fizikai megterhelés után néhány perccel az asztmás betegek egy részénél 

kifejezett hörgőgörcs jelentkezik. A legerősebb asztmogén stimulus a futás szabad, hideg 

levegőn. Patogenezisének a kórforma különbözőségére utaló lényege a hiperventiláció 

következménye – légutakban csökken a hőmérséklet és a páratartalom – hiperozmolárissá 

válik a légutak felszíne. A következmény a bronchiális rendszerben lévő mediátor tartalmú 

sejtek (pl. hízósejt) degranulációja. 

4, Foglalkozási asztma 

Reverzibilis légúti obstrukciót mutató kórkép a tüdőasztma azon formája, melynek hátterében 

a környező levegőben fellelhető gőz, gáz vagy por áll, amely a beteg munkatevékenysége 

során keletkezik, vagy attól függetlenül a munkahelyi környezetben van jelen. Általában 

legalább 18 hónappal-5 évvel a káros hatás kezdete után indul, biztosan nem fordul elő a 

munkakezdéstől számított egy hónapon belül. 

5, Éjszakai asztma 



 227 

Legtöbbször hajnali 3-4 óra között, vagy reggeli ébredéskor jelentkeznek a nehézlégzéses 

tünetek. A tünetekért a különböző mechanizmusok egész sora tehető felelőssé. Ilyen a tartós 

expozíció hálószobai allergénekkel, napközben előforduló allergének késői típusú reakciója, 

fekvő helyzettel megváltozott légúti reaktivitás, csökkent köhögési reflex után visszamaradt 

váladék, és az asztmatikus gyógyszerek bevétele között eltelt idő. 

6, Gyógyszer kiváltotta asztma 

A leggyakrabban akut asztmás tüneteket okozó gyógyszerek az aszpirin, nem szteroid 

gyulladáscsökkentők, gyógyszeradalékok, szulfitek, tartrazin. A felnőtt asztmás betegek 29 

%-a, a gyerekeknek pedig 5 %-a aszpirinérzékeny, és már 80 mg aszpirin elfogyasztása után 3 

órán belül rohamot kapnak. Ehhez hasonló fulladást okozhat az amidazophen. 

II, Intrinsic asztma 

Ebbe a csoportba azok a betegek sorolhatók, akiknél az előbbiek nem tapasztalhatók, 

alapvetően ismeretlen, belső ok által előidézett asztma betegségről beszélünk. 

 

Az asthma kórélettana és terápiája azért is került ilyen részletes bemutatásra, mert a korábbi 

fejezetben bemutatott konzervatív terápiában használatos szimpatomimetikumok, 

paraszimpatolitikumok, és foszfodiészteráz-gátló vegyületek részletesen tárgyalásra kerültek.  

 

Asthma bronchiale és bronchitis kezelésére szánt készítmények 

Ammeos visnagae fructus, Ammi visnaga L. Lam. Apiaceae 

Szinonima:  

fogpiszkálófű, khella, bisnaga  

Előfordulás, jellemzői:  

A Földközi-tenger mentén található országokban fellelhető a növény; a 

drogot az érés előtt begyűjtött termésből nyerhető. A termés szürkés-barna, 

elliptikus ill. tojásdad alakú ikerkaszat. 

Komponensek, hatóanyagok:  

pirano- és furanokumarinok (visznadin, szamidin, xantotoxin), kellin, visznagin, viszammiol, 

kellol, kellenin, kempferol, kvercetin, kámfor, karvon, terpénszármazékok, linalool, 

zsírosolaj, 10-15% fehérje. 

Gyógyászati felhasználás: 

gastroenterológia: spazmolitikum; gyomor, epegörcsök esetén, dyslipidaemia 
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urológia: vesegörcsök oldására, diuretikum 

cardiológia: angina pectoris, asthma cardiale 

pulmonológia: asthma bronchiale, emphisema 

bőrgyógyászat: psoriasis 

Farmakodinámia: 

A magyarországon csak fogpiszkálófűnek ismert, a répa-félékhez tartozó gyógynövény vizes 

kivonata bizonyítottan nephrolyticus hatású, oldja a cisztines veseköveket in vitro. 

Hyperoxaluriás patkányokon vizsgálták húgykőoldó hatását és arra jutottak, hogy a Ammi 

vinaga drogja hatékonyan segít a hólyag kövek oldásában is. Tizennégy hetes kezelés a drog 

vizes kivonatával bebizonyította, hogy a gyógynövény csökkenti a Ca-oxalát kristályok 

képződését, valamint növeli a citrát és az oxalát kiürülését a vizeleten keresztül. 

A növenyből izolálható visnagin nevű hatóanyagról bebizonyosodott, hogy neuroprotektív. A 

neurotranszmitterként ismert glutamát és aszpartát három receptor-típuson hat: (i) az NMDA 

(N-metil-D-aszparaginsav), (ii) az AMPA (alpha-amino-3-hidroxi-5-metil-4-izoxazol-

propionsav), (iii) és kainátreceptorok.  Az NMDA receptoroknak fontos szerepet 

tulajdonítanak a hosszútávú ingerületi állapotok kialakulásában, s így elsősorban a tanulási és 

memória kapcsolatok kialakulásában. Ugyanakkor az NMDA receptorok emelkedett 

aktivitása (glutaminsav magas koncentrációban való jelenléte) növeli a sejtben lévő Ca2+ 

koncentrációt, mely a sejt elhalásához vezet (excitotoxicus hatás). Ez utóbbi azt jelenti, hogy 

az NMDA receptorok fontos szerepet tölthetnek be a különböző neurodegeneratív folyamatok 

kialakulásában. A visnagin 100mg/ttkg-os dózisban p.o. vagy i.p. adva az állatoknak, gátolta a 

kainát-okozta glutamát excitotoxicitást. Ezentúl a visnagin csökkentette a gliosisra utaló, 

gyulladásos marker-molekulák (IL-1β, TNF-α, IL-6, and COX-2) indukcióját, így gyulladás 

ellenes vegyület is. A gyulladásos mediátorokat csökkentő hatása miatt asthma broncialeban 

is jótékony hatású. Néhány klinikai vizsgálat beszámol lipidcsökkentő és psoriasis mérséklő 

hatásáról. 

 

Expediálási ismeretek:   

A drogból kivonatot lehet készíteni. 

 

Asari rhizoma, Asarum eurapaeum L, Aristolochiaceae 

Szinonima:  

kerek levelű kapotnyak, vad gyömbér, European Wild Ginger, Haselwort 
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Előfordulás, jellemzői:  

A drogot a gyökértörzse szolgáltatja, amely a talajban nő és szárcsomóin három pikkelyszerű 

allevél található. A talaj feletti levelei könnyen felismerhetőek a vese alakjukról. 

Komponensek, hatóanyagok:  

1-5% illóolaj, pl.: transz-izoazaron, transz-izometileugenol, izo elemicin, α,-β-pinén, kamfén, 

verbenon, mircén, limonén. Flavonoidok, kvercetin-származékok, klorogénsav, kávésav, 

fahéjsav.  

Gyógyászati felhasználás: 

gastroenterológia: hánytatószer pl. étel-mérgezések esetén 

pulmonológia: asthma bronchiale, bronchitis, pneumonia 

oncológia: egyes sejtvonalakon tumor-gátló hatással bír 

Farmakodinámia: 

A vadgyömbérként is ismert kapotnyak drogja hánytatónak, hajtószernek ismert a népi 

gyógyászatban. Kevésbé ismert azonban, hogy fertőzéses megbetegedésekben is jól 

alkalmazható. A drog metanolos kivonata bakteriosztatikus a Listeria monocytegenes fajra, 

mely közismerten az egyik legvirulensebb és legtöbb halálos kimenetelű ételfertőzést okozó 

baktérium. Listeriosisban a betegek 20-30%-a hal meg, mely meghaladja azok számát akik 

Salmonella vagy Clostridium botulinom okozta fertőzés következtében halnak meg. A 

kapotnyak-kivonat MIC-értéke a különböző Listeria törzsekre nézve 62.5 and 125 μg/ml 

közötti. 

Az Asari rhizoma gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatásáról is beszámoltak már. A 

gyulladáscsökkentő hatásában valószínűleg a mellékvesékkel kapcsolatosak, míg a 

fájdalomcsillapító hatása opioid receptorok izgatásával van feltehetőleg összefüggésben, 

mivel naloxonnal gátolni lehet a hatást. 

Beszámoltak atka-irtó hatásáról is: az Asarum drogja hatásos a házi por atkák ellen is, acaricid 

hatása szinte összemérhető a benzil-benzoáttal és a dibutil-ftaláttal így jó alternatívája lehet 

ezeknek az atkairtó szereknek.  

Kutatók HL-60, BGC-823, KB and Bel-7402 tumoros sejtvonalakon citotoxikus hatást is 

demonstráltak a drog etanolos és vizes kivonatával. 

Expectoránsként is kiválóan alkalmazható, mivel fokozza a ciliáris mozgást. 

Expediálási ismeretek:   

A drogból kivonatot lehet készíteni. Kb. 100mg drog, amelyből 200-250 ml vízzel forrázatot 

kell készíteni. Alkoholos kivonátat is lehet használni. 
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Chelidonii herba et radix, Chelidonium majus L. Papaveraceae 
(lásd epeműködésre hatók fejezet) 

Gyógyászati felhasználása: 

A vérehulló fecskefű számos hatásáról ismert: anti-mikrobiális hatású, antiproliferatív 

oncostaticus hatású, központi idegrendszeri szedatív hatású, gyulladásgátló valamint enyhe 

fájdalomcsillapító is. 

Farmakodinámia: 

Hízósejt-mediálta gyulladásos betegségekben a Chelidonium majus egyik vegyülete, a 

kelidonsav, úgy fejti ki regulátor-hatását, hogy gátolja az interleukin-6 (IL-6) termelődését a 

nukleáris faktor kappa-B szabályozásán keresztül. Ezentúl a kelidonsav gátolja a kaszpáz-1 

aktivációját és termelését.  

A fájdalomcsillapító hatásáért glicin-transzporter gátló hatását teszik felelőssé: a drogban 

fellelhető keleritrin és szangvinarin nevű vegyületek mikromoláris mennyiségben, szelektíven 

gátolják a GlyT1 transzportert. 

A fecskefűnek olyan hatásai is vannak, amely a népi gyógyászatban nem ismertek, azonban 

tudományosan alátámasztottak, mint a csontritkulás ellenes hatása, vagy a radioprotektív 

hatása. 

A vérehulló fecskefű hatékony antimikróbás hatását jól demonstrálja, hogy meticillin-

rezisztens Staphylococcus aureus ellen is hatékony, mely baktérium világszerte okoz 

nozokomiális problémákat. 

A Chelidonium majus erős antioxidáns tulajdonságokkal is bír és bizonyítottan hatékony 

különböző daganatokban egerekben és leukémiás sejteken. Hatása citotoxikus és apoptózis 

indukálásával fejti ki tumorgátló hatását. 

Expediálási ismeretek: 

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény (ecsetelő, spray) formájában található 

meg a gyógyszertárakban, tyúkszem, szemölcs vagy bőrkeményedés eltávolítása céljából. 
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Ephedrae herba, Csikófark virágos hajtás, Ephedra dystachya L. Ephedraceae 
(lásd vegetatív idegrendszer fejezet) 

Gyógyászati felhasználása: 

A csikófarkfűnek antihisztamin, gyulladásellenes, fájdalomcsillapító, vérnyomáscsökkentő, 

antioxidáns és mozgás-stimuláló hatást tulajdonítanak. 

Antimikrobiális hatása is van a drognak, többek között Pseudomonas aeruginosa ellen 

hatékony. 

Az ephedra distachia fő hatóanyaga az efedrin obezitás ellenes hatása jól ismert, számos study 

alátámasztja fogyasztószerként való használatát. 

Herpes simplex vírus ellenes antivirális hatást is leírtak már a csikófarkfűvel kapcsolatban. A 

HIV ellenes HAART kezeléshatékonyságát képes lehet növelni a csikófarkfű azáltal, hogy az 

AIDS vírusának sejtekben nyugvó frakcióját aktiválja és serkenti a vírus replikációját. A hatás 

hátterében az a tény állhat, hogy a a drog képes serkenteni a nukleáris transzlokációját a 

nukleáris faktor kappa-B (NF-kappa-B) nevű enzimnek. 

Expediálási ismeretek: 

 

 

 

 

 

Foeniculi dulci fructus, Foeniculum vulgare M. Apiaceae 

Szininima: 

Ánizskapor, fennel (angol), finocchio (olasz) 

Előfordulás, jellemzők: 
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Az ernyősvirágzatúak (Apiaceae) családjába tartozó édeskömény Európa déli részén, valamint 

a Földközi- tenger mellékén őshonos. Közép-Európa számos országában, így Magyarországon 

is termesztik, néhol elvadulva is megtalálható.  

A termés ikerkaszat 5-10 mm hosszú és kb 3 mm széles, barnássárga bordák futnak hosszanti 

irányban végig rajta, egyik vége hegyes, másik lekerekített. A lekerekített végéhez ízesül a 

kocsány. A drog két féltermésre esik szét, majdnem teljesen csak abból áll. 

Komponesek, hatóanyagok: 

2-6% illóolajat tartalmaz, amelynek több mint a felét a transz-anetol teszi ki. További 

illóolajok: fenchon, metilkavikol,α-pinén, limonén, kampfén, p-cimol, mircén, cisz-anetol. 

Gyógyászati felhasználás: 

Az édesköménynek kifejezett antimikróbás hatása van, számos baktérium és gomba 

szaporodását gátolja, mint például a S. aureus, E. coli, Salmonella enterica, Listeria 

monocytogenes, Bacillus cereus, Candida albicans, Aspergillus niger, Penicillium spp. stb.. 

Ezen kívül anthelminticus hatásáról is beszámoltak. Jó antioxidáns tulajdonságú, 

köszönhetően a benne lévő fenolos vegyületeknek, flavonoidoknak. 

Az édeskömény kifejezett gyulladáscsökkentő és immunmoduláns hatása is ismert az 

irodalomban, mely olyan hatásokra vezethető vissza, mint limfocita aktiváció gátlás, sejtes és 

humorális immunitás elfojtása és apoptózis indukáló hatás. Utóbbi tulajdonságát tesztelték in 

vitro vizsgálatokban több különböző leukémiás sejtvonalon is. Az eredmények szerint a drog 

alkoholos kivonata sikeresen és szignifikánsan indukál apoptózist T-sejtes humán 

leukémiában.  

A drogot, más növényekkel keverve, laxatívumként is szokták használni. 

Diuretikus hatása is van. 

Szignifikáns oculohypotenzív hatásról is beszámoltak már. A drog így felhasználható 

antiglaucomás szerként. Hatása összemérhető a timolol intraoculáris nyomást csökkentő 

hatásával. 

A Foeniculum 200μg/ml-es koncentrációban hatékony a Mycobacterium tuberculosis-sal 

szemben. Érdekes módon, a különböző forgalomban lévő antituberculitcus szerrel szemben 

rezisztens M. tuberculosis ellen a hatása még kifejezettebb (MIC < vagy = 100 μg/ml). 
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Expediálási ismeretek: 

              

  
 

Hyssopi herba, Hyssopus officinalis L. Lamiaceae 

Szinonimák: 

Kerti izsóp, izsópfű, hyssop (angol) 

Előfordulás, jellemzők: 

Az izsóp az árvacsalánfélék (Lamiaceae) családjába tartozó nemzetség, évelő gyógynövény. 

A Földközi- tenger keleti részén és Ázsiában őshonos, de a Kárpát- medencében és így 

hazánkban is termesztik. 

Levelei keresztben átellenesek a száron, lándzsásak, 2- 4 cm hosszúak. A virágai 7-9 

virágúak, álörvökben állnak, a csésze hengeres, a párta kék színű, kétajkú, az ajak 3 karéjú, a 

felső lapos, felálló, kéthasábú. A tárta tölcsérszerű, a porzók kiállnak a pártából 

Komponensek, hatóanyagok: 

0,5-1% illóolajat tartalmaz: α–Pinén, β-Pinén, Kamfén, δ-Karén, Pinokámfor, Pinokarvon 

Gyógyászati felhasználása: 

Az izsóp kivonata bizonyítottan alpha-glükozidáz enzimgátló hatóanyagokat tartalmaz. A 

kivonat egereken és patkányokon is hatékonynak mutatkozott a komplex szénhidrátok 

emésztésének gátlásában.  

Az izsópfű kivonatát és egyes hatóanyagait, mint izopinokámfon, limonén és béta-pinén, 

tesztelték izolált tengerimalac és nyúl béldarabon és izomrelaxáns hatását bizonyították. 

Fenilpropanoid tartalmának köszönhetően véralvadásgátló hatása is van a drognak, ami 

thrombocyta aggregáció gátló hatásában nyilvánul meg. 

 

Lobeliae herba, Lobelia inflata L. Lobeliaceae 

Szininima: lobélia, lobelie 
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Előfordulás, jellemzők: 

É- Amerikában honos, Európában első sorban Lengyelországban és Hollandiában termesztett. 

A drogot a növény egyéves virágzó földfeletti része szolgáltatja. 

50-60 cm magas a növény, szára barázdált-szögletes, levelei szórtan állnak, elllipikusak, 

tojásdadok, ülők, szélük egyenetlen. Virágai a felsőlevelek hónaljában fejlődnek ki, 

egyedülállóak, forrtszirmúak, kétajkúak, a párta halvány ibolyakék színű. 

Komponesek, hatóanyagok: 

Mintegy 20 tagból álló alkaloid keveréket tartalmaz, amely a növény hatóanyag tartalmának 

mintegy 0,2-0,6%- át teszi ki: lobelin, lobelanin, lobelanidin, izolobinin, lobinin, fenillobelol. 

Gyógyászati felhasználása: 

A drog fő hatóanyaga, a lobelin, hatékonyan gátolja a P-glycoproteint, mely egy 

gyógyszermolekula efflux pumpa és mint ilyen az ú.n. multi drog rezisztens baktérium 

törzsek egyik fő védekező mechanizmusában vesz részt. 

A drog vaszkuláris simaizom sejtekre gyakorolt hatását vizsgáló kutatók azt találták, hogy a 

drog egy fő hatóanyagkomponense, a lobelin gátolja az endotelin-1 indukálta sejtosztódást, 

ami daganatellenes hatásként vehető számításba. 

A Lobélia egyik alkotójáról a béta-amirin-palmitátról bebizonyították, hogy a drog 

antidepresszáns hatásáért felelős. A hatásmechanizmusa hasonló a centrálisan ható 

mianserinéhez.  

A Lobélia lobelin nevű molekulája amfetamin és metamfetamin addikcióban sikeres 

leszoktató terápiát jelenthet, mert interakcióba lép a vezikuláris monoamin transzporter nevű 

enzimmel így csökkentve a két pszichostimuláns által kiváltott dopamin-felszabadulást és 

patkányokban az önadagolást. A lobelint a patkányok nem adagolják maguknak, ami azt 

jelenti, hogy magához a hatóanyaghoz nincs hozzászokás. 

 

Polygalae radix, Polygala senega L. Polygalaceae 

Szinonima: szenegafű, common milkwort(angol), Freya’s hair (skandináv), 

csörgőkígyógyökér 

Előfordulás, jellemzők: 

Egyesült Államok ÉK-i területein és Kanada K-i részén őshonos, a növény 

gyökere a drog. 

A gyökér kb 20 cm hosszú, sötét-barnássárga színű, elágazó, tetején 1,5-3 cm átmérőjű 

korona van, amely az elágazó szárakból alakul ki. 
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Komponensek, hatóanyagok: 

Triterpén-szaponinokat tartalmaz, kb 10-15%-ban, fő hatóanyagai: szenegaszaponin A, 

szenegaszaponin B, szenegin II-III, valamint kisebb mennyiségben metilszalicilátot és ennek 

glikozidját, cukrot, illóolajat 

Gyógyászati felhasználása: 

A pacsirtafű egereken végzett kutatásokban bizonyítottan antiamnéziás hatást mutatott. A 

drogban nagy mennyiségben jelenlevő polygalasaponinok bár erősen toxikusak, hidrolízisnek 

alávetve őket toxikusságuk jelentősen csökkenthető. Ezek azok a vegyületek, amelyek 

felelőssé tehetők az anti-amnéziás hatásért, valószínűleg antioxidáns tulajdonságaiknak 

köszönhetően. A drog antioxidáns hatását más kísérletek is bizonyítják. 

A Polygalae radix Parkinson-betegségben meggátolja a 6-OH-dopamin által kiváltott 

neuronális sejthalált sejttenyészetekben. A drog kivonata 0.1μg/ml-es koncentrációban 

csökkentette a Caspase-3 aktivitást, az oxigén-szabadgyökök és a NO termelését. In vivo egér 

kísérletekben a drog hatékonyan gátolta meg a Parkinson-kór kialakulásáért felelős 

dopaminerg neuronok pusztulását a Substantia Nigra és a Striatum területén, feltehetően anti-

oxidáns és anti-apoptotikus hatásának köszönhetően. 

Alzheimer betegségben is tesztelték a drogot. A demenciák közül a leggyakoribbak: az 

Alzheimer típusú, a frontális típusú, a Levi-testes, valamint a vascularis típusú demencia. 

Alzheimer-kórban szinapszisok és neuronok pusztulnak az agykéregben és a kéreg alatti 

területekben, pl. az agy limbicus struktúráiban. Makroszkópos vizsgálattal kimutatható a kérgi 

sorvadás (frontotemporálisan és parietálisan). Mikroszkóposan pedig jellemzőek az 

extracellulárisan előforduló neurofibrilláris összecsapzódások (tangles; NFT) és az 

intracellulárisan látható szenilis vagy amiloid plakkok (AP) jelenléte az idegsejtekben. 

Mindkettő „protein-misfolding”, „proteopátia” eredménye. Alzheimer típusú demenciában, 

amikor a Polygala drogot az Alzheimer betegséghez társuló patogén markerekkel szemben 

tesztelték, előnyös eredményeket produkált a pacsirtafű.  

Megerősítették a drog antitumor hatását is ugyancsak egérkísérletekben. Egér tüdőrák 

modellben alkalmazva a benzopirén idukálta tüdőrák ellen hatásosnak bizonyult. 

Érdekesség még, hogy nano-kapszulázott hatóanyagai még a drog etanolos kivonatánál is 

hatékonyabb antitumor aktivitásúak tüdőrákban, ugyanakkor a normál tüdő sejtekre kevés 

vagy semmilyen citotoxikus hatásuk nem volt. A hatásmechanizmus valószínűleg szelektív 

apoptózis-indukáló hatásnak tekinthető. 

A drog angiogenezis gátló hatásáról is beszámoltak már. A feltételezett hatásmechanizmus 

alapja, hogy egyes hatóanyagai indukálják a pigment-epitélium termelte faktort (PEDF). 



 236 

A korábban már említett polygalasaponinokról azt is állították, hogy anxiolitikus és szedatív 

hatást kölcsönöznek a drognak. Egereken végzett kísérletekben ez a hatás megerősítésre 

került. 

A drogról antidepresszáns hatást is sikerült egereken bizonyítani. A fetételezett 

antidepresszáns hatásmechanizmusban fontos szerepet játszik az agy-termelte neurotróf faktor 

(BDNF), melynek szintje depresszióban emelkedett. Ezt az emelkedett szintet csökkentette a 

drog aktív frakciója. 

 

Primulae radix, Primula veris Huds.,Primula vulgaris Huds. Primulaceae 

Szinonima: tavaszi kankalin, szengyörgy, szengyörgyvirág, 

cowslip(angol)  

Előfordulás, jellemzők: 

Hazánkban vadon is előfordul, termesztik is, a drogot a növény 

gyökere szolgáltatja. 

A gyökértörzs 2-5 cm hosszú, sötétbarna színű, belőle 10-20 cm hosszú szürkéssárga 

gyökerek erednek. A drog jellegzetes, intenzív szagot áraszt. 

Komponensek, hatóanyagok: 

5-10 %-ban tartalmaz triterpénszaponin keveréket, fő szaponin a protoprimulagenin-A 

glikozidja, további komponensek: priverogenin-A-16-acetát, priverogenin-B-22-acetát; 

fenolos anyagok: primverin, primulaverin, utóbbiak jellegzetes szagot kölcsönöznek a 

drognak. 

Gyógyászati felhasználás: 

Antibakteriális hatását baktériumtenyészeteken bebizonyították. Staphylococcus aureus és 

Escherichia coli ellen is hatásosnak bizonyult. 

A drog kivonatának antifungális hatása is van. 

Akut bronchitisben a kankalint kakukkfűvel kombinációban adva 11 napig hatékonynak 

bizonyult és biztonságos kezelést jelentett, a betegek jól tolerálták. 

Egerekben antitumor hatást bizonyítottak, többek között Ehrlich karcinómában, ahol gátolta a 

tumornövekedést. A drog kivonata dózis-függően gátolta a sejtek osztódását. A 

hatásmechanizmus az lehet, hogy a sejtek megragadnak G1 fázisban, mert a kivonat gátolja a 

DNS szintézist. 

A drog etanolos kivonata antikonvulzív ill. antiepileptikus hatásokkal bír. 

Hatásmechanizmusában fontos szerepet játszik, hogy jó dózis-függő affinitást mutat a 
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GABA(A)-receptorhoz való kötődés terén, mely összehasonlítható benzodiazepin 

gyógyszermolekulák affinitásával. Az epilepszia görcsrohamokkal járó betegség, mely az 

idegsejtekben az izgalom és a gátlás egyensúlyának megbomlása, az izgalom túlsúlyba 

kerülésével magyarázható, s klinikailag visszatérő rohamszerű tünetekben jelentkezik. Ezen 

izgalmi állapot létrejötte a gátló rendszerek meggyengülésének tulajdonítható. A GABAerg, 

gátló transzmisszió fokozása a jelenleg is forgalomban lévő antiepileptikumok közül is 

többnek a hatásmechanizmusa.  

Expediálási ismeretek: 

Számos köptető hatású teakeverék tartalmazza. 

                                                   
 

Farfarae folium et flos, Tussilago farfara L. Asteraceae  

Szinonima: Farkastalpfű, martilapú, körömfű, körömlapu, lókörmű 

szattyán, lókörmű szattyu, lókörömfű, mostokalapu, partilapu, podbál, 

szamárköröm, szamárlapu, tyúkvirág, vajkapu 

Előfordulás, jellemzői: 

Hazánkban is előforduló gyógynövény, a drogot a növény virágzata és 

levele adja. 

A tőlevelek 5-15 cm átmérőjűek, szív alakúak, öblösen karéjosak, fonákán fehéren molyhosan 

szőrös. 

A virágzat 2,5-5 cm átmérőjű, nyelves és csöves sárga virágokból áll. A nyelves virágok 

egyivarúak, termősek, míg a csöves virágok kétivarúak, a portokok csővé nőttek. 

Komponensek, hatóanyagok: 

6% nyálkát tartalmaz, amely hidrolíziskor fruktózra, arabinózra, xilózra, galaktózra, glükózra 

bomlik, továbbá illóolajat, alkaloidokat (tussilagin, szenkirkin), flavonoidokat, borkősavat és 

almasavat 

Farmakodinámia 
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A drog vizes kivonata stimulálja egerekben a makrofágok NO-szintetáz enzimét. A 

kivonatban lévő vízoldékony poliszacharidok ezenkívül stimulálják a Th1 típusú 

fehérvérsejtek működését. Ezek alapján a növény immunstimuláns hatású. 

A növényből izolálható tusszilagon egy szeszkviterpenoid vegyület, melynek anti-

inflammatórikus hatásáról beszámoltak már. A vegyület úgy fejti ki egér-makrofágokra 

gyulladáscsökkentő hatását, hogy indukálja a hemoxigenáz-1 stresszfehérje expresszióját. 

Az eukarióta szervezetekben a triglicerid szintézis kulcsenzimének, a diacil-glicerol acil-

transzferáz enzimnek (DGAT) a gátlása jó gyógyszertámadáspont lehet az obezitás, a kettes 

típusú diabetes mellitus és a metabolikus szindróma kezelésében. A Tussilago farfara etanolos 

kivonata olyan szeszkviterpén származékokat tartalmaz, mint a tusszilagonon és a tusszilagon, 

melyek hatékonyan képesek gátolni az előbb említett mitokondriális DGAT enzimet és ezáltal 

a triglicerid szintézist humán sejttenyészeten, így vezérmolekulaként szolgálhatnak egy 

jövőbeli diabetes vagy obezitás elleni gyógyszerkészítmény fejlesztésénél. 

A martilapu etanolos kivonatáról bebizonyították, hogy gátolni képes a nitrogén-monoxid 

(NO)- és a prosztaglandin E2 (PGE2)-termelést a lipopoliszacharid (LPS)-aktivált mikroglia 

sejtekben. Az akivált mikroglia sejtek több neurotoxikus faktort termelnek, mint például a NO 

és a PGE2, melyek neurodegeneratív betegségeket okoznak, mint például Alzheimer-kórt 

vagy Parkinson-kórt. A drog etanolos kivonatában a tusszilagont azonosították aktív 

hatóanyagként, mely csökkenti az indukálható nitrogén-monoxid szintetáz enzim és a 

ciklooxignáz-2 enzim fehérjék és mRNS-ük expresszióját az 1-kappaBalpha degradáció 

gátlásán és az NF-kappaB p65 alegységének nukleáris transzlokációján keresztül. Így a 

drognak terápiás potenciálja lehet az idegi-gyulladásos betegségek kezelésében a NO és a 

PGE2 túlprodukciójának gátlásán keresztül. 

A Tussilago farfara kivonata antibakteriális hatással is rendelkezik. Hatékony gátló hatását 

kimutatták S. pyogenes, S. aureus and S. epidermidis ellen is. 

Antioxidáns és neuroprotektív hatásáról is beszámoltak már in vivo patkány kísérletekben. 

Expediálási ismeretek: 
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Verbenae herba, Verbena officinalis L. Verbenaceae 

Szinonima: Vasfű, acélfű, uborkafű, közönséges vasfű, varázsfű, „a kereszt gyógyfüve”, 

kakascímer, indián izsóp, sárkányfogú fű, fájvirág, verbéna, vervain (angol) 

Előfordulás, jellemzők: 

Európa szerte gyakorlatilag bárhol megtalálható, Magyarországon is gyakori. Egyéves vagy 

évelő, lágyszárú növény földfeletti része a drog.  

A szár 30-80 cm magas, szürkészöld, szögletes, a végén ahol a virágok találhatók elágazik. A 

levelek átellenesen állnak, az alsó levelek nyelesek, ovális alakúak, szárnyasan tagoltak, 

fűrészes szélűek. Felfelé haladva a levelek rövidülnek, legfelül már épszélűek és lándzsás 

alakúak. 

A virágzat hosszúkás fűzér alakul, pártája 2-5 mm átmérőjű, halvány ibolyáskék színű. 

Komponensek, hatóanyagok: 

Iridoidok: verbenalin, hasztatozid, dihidroverbenalin 

Feniletanoidok: verbaszkozid, martinozid, eukovozid, izoverbaszkozid  

Flavonoidok: apigenin-7-O-diglükuronid, apigenin-7-O-glükuronid 

Farmakodinámia: 

A vasfű kimutatottan antibakteriális hatású. Igen hatásos Bacillus cereus és Pseudomonas 

aeruginosa ellen. Apoptózis indukáló hatásáról is beszámoltak már. Krónikus limfoid 

leukémiás betegekből és egészséges egyénekből vett vérminta limfocitáin vizsgálták a drog 

illóolajának hatását. Az illóolaj és fő komponensének a citrálnak a pro-apoptotikus hatását 

annak tulajdonítják, hogy dirket módon aktiválja a prokaszpáz 3 útvonalat. 

A drog metanolos kivonatát szúnyoglárvák ellen is tesztelték. Az LD(50) érték 38ppm-nek 

bizonyult, vagyis a drog hatékony lárvaellenes hatású is. 

A drog 50%-os metanolos kivonata kitűnő antioxidáns tulajdonsággal is bír, valamint 

gombaellenes hatású is. Ezt a tulajdonságát a kutatók takarmányok raktározása esetén fellépő 

gombásodás és avasodás ellen javasolták felhasználni. 

A drog gyulladáscsökkentő hatású, valamint gastroprotektív és sebgyógyító hatásról is 

beszámoltak in vivo és in vitro kísérletekben. Egy másik kutatócsoport megállapítása szerint a 

drog gyulladáscsökkentő hatása összevethető piroxicam tartalmú géllel. 

A Verbena officinalis hatékony citoprotektív hatásáról beszámoltak már olyan sejtkultúra 

kísérletben, melyben az Alzheimer-kórra jellemző beta-amiloid fehérjével mérgezték az 

idegsejteket. A béta-amiloid Alzheimer-kórban axon-töredékekkel összefonódva alkotja a 

betegségre oly jellemző amiloid plakkot, melyek extracellulárisan jelenlevő oldhatatlan 
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lerakódások. A β-amyloid (39-43 aminosavból álló peptid) egy nagyobb fehérje, az amiloid 

prekurzor protein (APP) töredéke. Az APP normálisan jelen van az idegsejt membránjában, 

elengedhetetlen a neuron növekedéséhez, Alzheimer-kórban azonban ismeretlen okból az 

APP enzimatikusan lebomlik (proteolízis, proteázok által). A Verbena officinalis kezelés 

dózis-függően csökkentette a caspase2 és caspase3 béta-amiloid által kiváltott hasítási 

aktivitását (mely enzimek a sejthalál folyamatában játszanak szerepet apoptózisban) és az 

apoptózist szenvedő sejtek számát. Vagyis a vasfű neuroprotektív, csökkenti a idegsejt-

vesztést Alzheimer-kórban. 

Expediálási ismeretek: 

                                 
Veronica herba, Veronica officinalis L. Scrophulariaceae  

Szinonima: vérszopóka, vérharmatfű, Isten botja, dicső-fű, v. dicsőséges fű, 

drága jó, erdei zsálya, patikai szigoráll, sarlófű, heath speedwell (angol) 

Előfordulás, jellemzők: 

A növény hazánkban is előfordul, virágzó földfeletti része a drog. Ezüstösen 

csillogó, kicsi, fűrészes levelei vannak, szőrökkel borított, 1-2,5 cm hosszú ellipszis vagy 

tojásdad alakú, csúcsa hegyes. A virágzat a levelek hónaljában megtalálható, fürtös, kocsánya 

4 cimpájú, halványibolya színű. A két porzó ránőtt a pártára és vele együtt hullanak le, a bibe 

a lapos szív alakú termés közepén marad. 

Komponensek, hatóanyagok: 

Iridoidok: aukubin, katalpol, veronikozid, ladrozid, verminozid, minekozid 

Flavonoidok: luteolin, apigenin,  

Fahéjsavszármazékok 

Gyógyászati felhasználás és farmakodinámia::  
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Az orvosi veronika hatékonyan csökkenti a szérum koleszterin- és triglicerid-szintjét 

hypercholesterolaemiás állatokban. Normál, koleszterin mentes tápon tartott állatoknál nem 

befolyásolja a koleszterin és a triglicerid szinteket. 

Patkányokon indometacin-kiváltotta kísérletes fekélyben a drog anti-fekély hatásáról is 

beszámoltak. A kivonat serkentette a gyomor-nyálkahártya gyógyulását, regenerációját is.  

In vitro antioxidáns hatásáról is beszámoltak már. Ez a benne lévő sok fenolos és iridoid-

glükozid vegyületnek köszönhető. 

 

Marrubii herba, Marrubium vulgare L. Lamiaceae 

Szinonima: pemetefű, peszérce, pöszérce, horehound (angol) 

Előfordulás, jellemzők: 

A Földközi-tenger vidékén gyakorta előforduló, útszéli, lágyszárú, évelő növény. Hazánkban 

egyre ritkább, bár az utóbbi időben egyre gyakrabban termesztik. A drogot a növény virágzó 

földfeletti része adja. 

Szára 30-60 cm magas, négyszögletes, fehéren gyapjas, a levelek keresztben átellenesen 

nőnek, szélük csipkés-fűrészes. A virágzat a felső levelek hónaljában, álörvökben áll, a párta 

tört fehér, kétajkú, a porzók a párta csövébe vannak elrejtve. 

Komponensek, hatóanyagok: 

Diterpének: prémarrubiin, marrubiin, marrubenol, vulgarol 

Illóolaj: kamfén, p-cimén, limonén, α-pinén, szabinén 

Gyógyászati felhasználás és farmakodinámia:  

Az orvosi pemetefű egyik hatóanyaga a marrubin sav májvédő hatásúnak bizonyult. Az 

antihepatotoxikus hatás abban nyilvánult meg, hogy kísérleti állatokban csökkentette egyes 

szérum enzimek emelkedett szintjét, mint például a megnövekedett szérum glutamát 

oxálacetát transzamináz (SGOT) enzim szintjét 40,16%-kal, szérum glutamát piruvát 

oxálacetát transzaminaz (SGPT) szintjét 35,06%-kal, valamint az alkalikus foszfatáz enzimét 

(ALP) 30,51%-kal. A szérum össz-fehérje szintjét 34,07%-kal növelte meg, mely értékek jól 

összevethetők a jól ismert májvédő szilimarin hatásaival. 

A Marrubium vulgare főzete antibakteriális hatású is, melyet baktérium tenyészeten mutattak 

ki. A drog Mycobacterium tuberculosis ellen baktericid hatást mutatott. 

A fenolos vegyületei miatt a drog kivonatának enyhe antioxidáns hatásáról is beszámoltak 

már. 
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Spazmolitikus hatása van a drog egyes hatóanyagainak, melyet egerek bélrendszerében az 

acetil-kolinnal kiváltott összehúzódások csökkenésén keresztül bizonyítottak be. 

A pemetefű egyik hatóanyaga a ladanein hatásosnak bizonyult humán limfoid leukémiás 

sejtvonalakon is 20-40 μM-os mennyiségben. 

A drog emésztő-enzimekre gyakorolt gátló hatását is tesztelték. Ez alapján bizonyítást nyert, 

hogy a pemetefű μg/ml-is koncentrációban is gátolja az alfa-amilázt és az alfa-glükozidázt.  

A Marrubium-nak vérnyomás csökkentő hatása is van, mert gátolni képes az angiotenzin-

konvertáló enzimet (ACE), mely a renin-angiotenzin rendszer egyik legfontosabb enzime. Ez 

az enzimrendszer növeli a vérnyomást, ezért több vérnyomáscsökkentő gyógyszerhatóanyag 

támadáspontja ezzel függ össze (ACE-gátlók, direkt renin-inhibítorok, angiotenzin-receptor 

antagonisták).  

A drognak immunmoduláns hatása is van, idukálja egyes fehérvérsejtek működését in vitro. 

A drog vizes kivonata jótékony hatásúnak bizonyult egyes kardiovaszkuláris betegségekben 

azáltal, hogy megvédi a humán-LDL-t a lipid-peroxidációtól, valamint, serkenti a HDL-

mediált koleszterin kiáramlást a sejtekből. 

Ezenkívül enyhe vércukorszintcsökkentő valamint triglicerid és koleszterin-szint csökkentő 

hatásáról is beszámoltak. 

Egér mikrovaszkuláris szivárgás (másnéven ödéma-) modellen megállapították, hogy a drog 

szignifikáns dózis-függő antiödémás hatást mutatott. A hatásért feltehetően a drog marrubiin 

nevű hatóanyaga tehető felelőssé, mely szisztémás beadás után (egereken) nem-specifikus 

gátló hatást fejt ki a pro-gyulladásos ágensek által indukált mikrovaszkuláris extravazációra.  

A Marrubium vulgare analgetikus hatásáról is beszámoltak már egér-kísérletekben.  

Expediálási ismeretek: 
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Hederae helicis folium, Hedera helix L. Araliaceae 

Szinonima: közönséges borostyán, vadborostyán, Ivy (angol) 

Előfordulás, jellemzők: 

Fő elterjedési területe Dél-Európa, Észak-Afrika, Közép-és Kelet-Ázsia, de Európa nagy 

részén előfordul, így hazánkban is.  

Kedvező környezetben képes akár 20-30 méteresre is megnőni, függőleges felület híján a 

talajt is beteríti.  

A levél nyeles, sima felszínű, bőrnemű, tojásdad, szögletes-ép szélű, ötkaréjú, csúcsuk tompa, 

a lemezek színén az erezet fehér.  

Komponensek, hatóanyagok: 

Triterpén-szaponin: hederakozid-C, hederakozid-B, α-hederin 

Illóolajok: metiletilketon, metilizobutilketon, kapronaldehid 

Szterolok: sztigmaszterol, koleszterol, kampeszterol 

Gyógyászati felhasználás és farmakodinámia:: 

A borostyán egyik hatóanyaga az α-hederin 25-től 320 μM-es koncentrációban alkalmazva 

szignifikánsan megváltoztatta a patkány gyomor simaizomzatának spontán aktivitását. A 

megfigyelt reakció koncentráció-függő összehúzódás volt. 

A drog felsőlégúti fertőzésekben is hatásosnak bizonyult. 

A Hedera helixben természetesen előforduló nanopartikulumok kiváló alternatívát 

jelenthetnek a TiO2-dal szemben a fényvédő kozmetikai termékekben. Tesztelték a 

nanorészecskék ultraibolya (UV) fényelnyelési és -eltérítési képességét, toxicitását emlős 

sejtekre, biológiai lebomlását és a bőrön való áthatoló képességét. A borostyán természetes 

nanorészecskéi a széleskörben eltejedt UV-protektív TiO2-dal szemben minden téren jobban 

teljesítettek: hatékonyabban blokkolják az UV-fényt, kevésbé toxikusak, könnyebben 

lebomlanak biológiailag és kevéssé hatolnak át a bőrön. 

Állatgyógyászatban tudományosan alátámasztottan használják a drogot placenta retencióban, 

ugyanis méhizom-összehúzódást okoz. 

A borostyán kitűnő köptető hatásúnak is bizonyult klinikai kísérletekben, ahol ambroxol 

tablettákkal hasonlították össze. A drog hatása megegyezett az ambroxol tablettákéval. 

Bronchitisben is hatásos a szárított borostyán levél kivonata és jól tolerálták a betegek a 

kezelést. A multicentrumos klinikai vizsgálatban majd 10000 beteg vett részt. Karragén 

indukálta akut talp-ödémában tesztelték patkányokon a borostyán anti-inflammatórikus 

hatását is, melyből kiderült, hogy a borostyán egyes hatóanyagai feltehetően bradikinin 
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blokkolásán, vagy prosztaglandin-útvonalak befolyásolásán és ezáltal más gyulladásos 

mediátor gátlásán keresztül valóban gyulladáscsökkentő hatást képesek kifejteni.  

A borostyán egyes hatóanyagai, mint például az alfa-hederin vagy a hederasaponin-C, erős 

antioxidáns hatásúak is. Már 75pg/ml-es koncentrációban is 94%- és 86%-ban gátolták a 

linolénsav lipid-peroxidációját. 

Expediálási ismeretek: 

                                        
Lichen islandicus, Cetraria islandica L. Parmeliaceae 

Szinonima: izlandi moha, izlandi zuzmó, Iceland moss(angol)  

Előfordulás, jellemzők: 

Az északi félteke arktikus területein illetve a mérsékelt öv 

magasabb hegységeiben. A begyüjtött, megszárított zuzmó a drog. 

10-15 cm magas villaszerűen elágazó telepeket alkot, felső oldalán zöldesbarna, alsón szürke, 

szürkésbarna színű, fehér foltos.  

Komponensek, hatóanyagok: 

Kb 50% nyálkaanyagot tartalmaz, amely licheninből és izolicheninből áll, továbbá 4-7% 

keserű anyagokból, amelyek aromás zuzmósavak (cetrársav, protocetrársav, 

protolicheszterinsav). 

Gyógyászati felhasználás és farmakodinámia: 

Az izlandi zuzmó sok fenolos komponenst és flavonoidot tartalmaz, így antioxidáns hatású. 

Ebből a hatásából adódóan bizonyítottan anti-genotoxikus is, tehát véd a DNS-károsító 

hatásokkal szemben. 

A drog egyik hatóanayaga, a lichenan humán monocita-sejtvonalon tesztelve immunmoduláns 

hatásúnak bizonyult, fokozta pl. az IL-10 termelődését. Patkányokon ugyancsak tesztelték a 

vegyület hatékonyságát antigén-indukálta arthritisben, és az gyulladáscsökkentőnek is 

bizonyult.  

Humán mieloid leukémiás sejtvonalon tesztelve, a drog vizes kivonata serkenti a monocitákat 

a leukémiás sejtek osztódásának gátlására. 
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A Cetraria islandica hatásosnak bizonyult Mycobacterium tuberculosis ellen is. Antitumor 

hatását vizsgálták mellrákos sejtvonalakon is, és ezesetben is hatékony volt a drog. 

Hatásmechanizmusát tekintve a szer gátolta a DNS-szintézist, a sejtosztódást, sőt nagyobb 

dózisokban apoptózist is indukált. Feltehetően ezek a hatások összefüggenek az izlandi zuzmó 

egyik vegyületének, a protolicheszterinsavnak az arachidonsav 5-lipooxigenáz enzim-gátló 

hatásával, mely gyulladáscsökkentő hatást is kölcsönöz a drognak. Az izlandi zuzmó 

hatékonyan alkalmazható gyomor- és nyombélfekélyben, mivel a drogban lévő 

protolicheszteinsav gátolni képes a fekélyek nagy százalékát okozó Helicobacter pylori nevű 

Gram-negatív, mikroaerofil baktériumot. A hatóanyag MIC értéke 16-64 μg/ml. Az izlandi 

zuzmó fő hatóanyaga, a protolicheszterinsav hathatósan képes gátolni a humán 

immundeficiencia vírus (HIV) reverztranszkriptáz enzimét. A hatásmechanizmusa, hogy egy 

nem-szubsztrát kötőhelyre nem-specifikusan bekötődik. 

Expediálási ismeretek: 

                            
Plantaginis lanceolatae folium, Plantago lanceolata L. Plantaginaceae  

Szinonima: kígyófű, lándzsás útifű levél, kígyónyelvűfű, 

lúdnyelvűfű, hálófű, gyíkfű, útilapu, ribwort plantain(angol) 

Előfordulás, jellemzők: 

Hazánkban is nagyon gyakran előfordul, rétek, legelők, útszegélyek, 

taposott gyomtársulások növénye. 

A drog a növény 10-20 cm hosszú, 1,5-2,5 cm széles, lándzsás, hosszúkás , kihegyesedő, 

nyélben keskenyedő levele. 

Komponensek, hatóanyagok: 

6,5% nyálka, amely legalább 4 féle poliszacharid keverékből 

Iridoidok: aukubin, katalpol, aszperulozid 

Cserzőanyag és flavonoidok (apigenin, luteolin) 

Gyógyászati felhasználás és Farmakodinámia: 

Fekélybetegségben bizonyítottan hatékony a drog vizes kivonata. 
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Antioxidáns hatása ugyancsak bizonyított és összemérhető a jól ismert antioxidáns hatású 

alfa-tokoferoléval: ~69%-a annak. 

Candida gombafajok ellen is hatékonynak bizonyult a drog metanolos kivonata, melynek MIC 

értéke 1,25mg/ml-nek adódott. 

Egereken, dextrán-szulfát-indukálta bélgyulladásban (IBD) tesztelték a Plantago lanceolata 

egyik hatóanyagát, az akteozidot. IL-1beta, IL-6, IL-12, tumour necrosis factor (TNF)-alpha 

és interferon (IFN)-gamma szinteket mértek a kezelés után és bebizonyosodott, hogy a drog 

sikeresen csökkenti a bélgyulladást. 

Tengerimalacon vizsgálták a lándzsás útifű görcsoldó hatását. Különböző kontrakciót okozó 

anyagokkal (acetilkolin, hisztamin, kálium és bárium ionok) összehúzódásra késztették a 

tengerimalacok csípőbelét (ileum), melyet a drog etanolos kivonata sikeresen gátolt. Majd 

bárium ionokkal a tracheán is kontrakciót okoztak, melyet ugyancsak hatékonyan gátolt a 

kivonat, vagyis a Plantago lanceolata antispasmoticus hatását bizonyították. A hatásért nagy 

valószínűséggel a drog két fontos hatóanyaga, a luteolin és az akteozid tehető felelőssé. 

A drog alkoholos kivonata szignifikáns anthelmintikus aktivitást mutatott in vivo. 

Sejttenyészeten vizsgálva a Plantago lanceolata gyulladásgátló hatásúnak bizonyult. 

Antiinflammatórikus hatásmechanizmusa a jelentős NO-termelést gátló hatáson alapszik, 

melyet a drog jelentős gyökfogó hatása csak tovább növel. A drog kivonata szignifikánsan 

csökkentette az indukálható nitrogén-monoxid-szintetáz (iNOS) enzim mRNS-ét a sejtekben, 

míg a COX-1 vagy COX-2 enzimek mRNS-einek szintje változatlan maradt.  

Expediálási ismeretek: 
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Eucalypti folium, Eucalyptus globulus Labill. Myrtaceae  

Szinonima: golyós eukaliptusz, Tasmániai eukaliptusz, kékmézgafa, 

ausztrál lázfa, tasmán kék gumifa, tasmániai szürke gumifa 

Előfordulás, jellemzők: 

Ausztráliában, a Földközi-tenger és Fekete-tenger part menti 

területein valamint Brazíliában honos és termesztett. A drogot a fa idősebb, megszárított 

levelei szolgáltatják. 

A levelek 20-30 cm hosszúak, sarló alakúak, fokozatosan keskenyedőek, felfelé ívesen 

elhajlóak, bőrneműk. A levelek szélei éppek, kissé megvastagodottak, fényben illóolajtartók 

figyelhetők meg bennük.  

Komponensek, hatóanyagok: 

1,5-3,5% illóolaj: eukaliptol, α-pinén, p-cimén, limonén, geraniol, kamfén, β-pinén, mirtenol, 

pinokarvon, globulon 

Acilfloroglucinol-mono- és szeszkviterpének pl. euglobál-III. 

Flavonoidok: kvercetin és glikozidjai, metilflavonok 

Gyógyászati felahsználás és farmakodinámia: 

Az eukaliptusz gombaellenes hatásáról már beszámoltak kutatók. A drog hatékony Candida 

albicans ellen mind normál, mind diabéteszes patkányokban. 

Felső légúti megbetegedésekben, fertőzésekben bizonyított hatása van az eukaliptusznak. 

Szignifikánsan javította a betegek állapotát és csökkentette a tüneteket (torokfájás, rekedtség, 

köhögés). 

Egy másik kísérletben gyulladáscsökkentő hatást is bebizonyítottak krónikus bronchitis-es 

betegekben, valamint a légutak mucin hiperszekrécióját is csökkentette a drog. 

Vizsgálták a gyulladáscsökkentő hatás mechanizmusát is, és arra jutottak, hogy a drog NO-

gyökfogó tulajdonságú valamint csökkenti a NO-termelést az indukálható nitrogén-monoxid 

szintetáz enzim mRNS expressziójának gátlásán keresztül. 

A gyulladásgátló hatásán felül az eukaliptusz fájdalomcsillapító hatással is rendelkezik, 

melyben perifériás és centrális hatás is érvényesül. 

Az eukaliptusz illóolaja a permethrin-rezisztens fejtetű ellen is kiváló, akár már 8%-os 

koncentrációkban is. 

A drog Pseudomonas elleni antibakteriális hatásáról is beszámoltak már. Az eukaliptusz MIC 

értéke 2,25 mg/ml-nek adódott. Az illóolaj méghatásosabbnak bizonyult, amikor gőz fázisban 

alkalmazták. 
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Patkányokon vizsgálták a eukaliptusz hatását diabetes mellitusban. Az I. típusú diabetes 

mellitust egészséges patkányok streptozotocin kezelésével modellezték. A streptozotocin egy 

Streptomyces gombafaj termelte glükopiranóz vázas antibiotikum, mely emberben és más 

emlősökben szelektíven toxikus a hasnyálmirigy Langerhans-szigeteinek inzulintermelő β-

sejtjeire. Így streptozotocin kezeléssel I. típusú diabetes-es kísérleti modell állatot tudunk 

létrehozni. A fentebb említett kísérletben is ilyen állatokat használtak és az eukaliptusz-

kezelés visszafordította a streptozotocin hatásait: az drog dózis-függően csökkenti a 

diabetikus állapotot azáltal, hogy részlegesen helyreállítja a pankreász béta-sejtjeinek 

működését és rendbehozza a streptozotocin-indukálta sérüléseket, vagyis az eukaliptusz 

jótékony hatású lehet a diabetes kezelésben. 

Kísérletileg bebizonyították, hogy a drog illóolaja hatékony kezelés lehet az afrikai 

Trypanosoma ostoros által terjesztett álomkórban is mikrogramm/milliliteres 

koncentrációban. 

A drog illóolaja hatékony a meticillin rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) és sok más 

Gram-pozitív és Gram-negatív baktérium ellen is. A hatásban fő szerepet játszó vegyületként 

az illóolajban nagy mennyiségben jelenlevő eukaliptol nevű hatóanyagot azonosították. 

Antioxidáns hatását alloxán-indukálta oxidatív stressz elleni védő hatásával bizonyították 

patkányokon végzett állatkísérletekben. Ugyanebben a kísérletben a kutatók azt találták, hogy 

az eukaliptusz hatékonyan csökkentette a diabéteszes állatok vércukorszintjét. Ezen utóbbi 

hatásnak a hátterében nem az eukaliptusz inzulin-felszabadulást serkentő hatása állt, hanem 

sokkal inkább a perifériás glükóz-felvétel stimulálása lehet a hatás oka. 

Az eukaliptusznak bizonyítottan van egy enyhe antivirális hatása is. Kevés vírus ellen 

vizsgálták, de például a mumpsz vírusa ellen hatása bizonyított.  

Patkányokon vizsgálták a magas cukorbevitel következtében kialakult elhízásra gyakorolt 

hatását az eukaliptusz levél-kivonatának. A drog nemcsak csökkentette a testsúlynövekedést, 

hanem még az állatok triglicerid-szintjét is csökkentette a plazmában és a májban. 
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Expediálási ismeretek: 

 
 

Menthae piperitae folium, Mentha piperita L. Lamiaceae 

Szinonima: borsmenta, angol menta, mithen menta, peppermint 

Előfordulás, jellemzők:  

Hazánkban és számos más országban is termesztett, szaporított. A drogot a növény sötétzöld 

színű, hosszúkás ovális alakú, hegyezett csúcsú, rövid nyelű, lekerekített vállú és fűrészes 

szélű levele adja. 

Komponensek, hatóanyagok: 

0,8-5 % illóolajat tartalmaz, melynek majdnem a fele mentol, továbbá menton, mentofurán, 

mentilacetát, cineol, limonén, pulegon, piperiton 

Gyógyászati felhasználás és farmakodinámia: 

A borsmenta metanolos kivonata igen hatékony különböző Candida gombafajok ellen. A 

kivonat MIC értéke 1-7μg/ml-nek adódott. Ez a hatás egy másik vizsgálat szerint még 

kifejezetteb, ha az illóolajat gőzfázisban alkalmazzák. 

A borsmenta szignifikáns radioprotektív hatásáról is beszámoltak már. A borsmenta 

állatkísérletekben megvédte az egereket a radioaktív γ-sugárzás-okozta megbetegedéstől és 

haláltól. Részletesebb vizsgálatok bebizonyították, hogy a drog vizes kivonata megvédte a 

legfontosabb szerveket, mint a herék, a gasztrointesztinális és a vérképző rendszert egerekben. 

A hatásban feltehetőleg a drog szabadgyökfogó, antioxidáns, fémkelátor, gyulladágátló, 

antimutagén illetve a DNS-repair folyamatokat serkentő köszönhető. 

Egy 66 beteget vizsgáló prospektív randomizált dupla-vak kontrollált klinikai vizsgálatban a 

drog hatékonynak mutatkozott felső légúti betegségek kezelésében. Olyan tüneteket enyhített, 

mint a torokfájás, köhögés vagy rekedtség. A betegek már 20 perccel a kezelés után érezték a 

javulást. 
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A drog antibakteriális hatását számos baktériumon bizonyították. Antituberkulotikus hatásról 

is beszámoltak olyan betegeknél, akik inhaláció formájában kapták a kezelést infiltratív 

tuberkulózisos megbetegedésben. A menta hatékony kezelési alternatíva lehet egyes 

gyomorfekélyes állapotokban is, ugyanis Helicobacter pylori fertőzésben is hatékony, mely 

baktérium köztudottan a gyomorfekélyes megbetegesdéseknek nagy százalékáért felelős. A 

menta antioxidáns hatású fenolos komponenseket is tartalmaz, melyek hatása 

összehasonlítható a butilált-hidroxitoluol-éval és a butilált-hidroxianizol-éval, melyek ételek 

tartósítószereiként ismertek. Szabadgyökfogó hatását más vizsgálatokban is tesztelték és igen 

hatékonynak bizonyult. A menta illóolaja erősen citotoxikusnak bizonyult humán 

tumorsejtvonalak ellen is, valamint állatkísérletekben is bebizonyították antitumor aktivitását. 

Egerekben benzipirén-indukálta tüdőrákban a tumorképződést és terjedését is csökkentette. 

Görcsoldó, antispasmoticus hatást is bebizonyítottak a drog illóolajáról. A patkány kísérletben  

karbakol-lal okoztak görcsöt az állatok légcsőszövetében, melyet a borsmenta-olaj 

hatékonyan gátolt. A hatásmechanizmusban szerepet játszik a prosztaglandin E2, a nitrogén-

monoxid, valamint az autonóm ganglionok. Így a menta hatékonyan használható légúti 

megbetegedésekben. Görcsoldó hatását a gyomor-bél-traktuson is vizsgálták és a menta ott is 

dózis-függő izomrelaxációt okozott, feltehetőleg a sejtmembránon kersztül való Ca-átáramlás 

befolyásolása révén. 

Enyhe fokú hirsutismus-ban is hatékony kezelési alternatívát jelenthet a menta vizes kivonata. 

Ez bizonyosodott be egy klinikai vizsgálat során, ahol a vizsgálatban szereplő hölgy betegek 

napi kétszer ittak mentás teát a menstruációs ciklusuk follicularis fázisban. A kezelés hatására 

a szabad tesztoszteron szint csökkent a vérben, míg a luteinizáló, a folliculus-stimuláló, és az 

ösztrogén hormonok szintje megnövekedett. 

 Egy protozoon, a Giardia lamblia okozta fertőzésben, vagyis giardiasisban is hatékonynak 

mutatkozott a Mentha piperita.  

A drog choleretikus, epeelválasztást serkentő hatása is bizonyítást nyert. 

Antivirális hatásról is beszámoltak Herpes simplex virus ellen vizsgálva a drogot. 

Expediálási ismeretek: 

Szájvizek, illóolajok, torokpasztillák, orrspray-k, gyógyteák gyakori hatóanyaga 
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Thymi herba, Thymus vulgaris L. Lamiaceae  

Szinonima: balzsamfű, kakukkfű, démutka, kakucskafű, kerti 

kakukkfű, mezei kakukkfű, timián, tömjénfű, töményfű vagy 

vadcsombor, creeping thyme, wild thyme (angol) 

Előfordulás, jellemzők: 

Dél-Európában és a Földközi-tenger melletti országokban honos, 

habár nálunk termesztett, néhol vadon is előfordul évelő félcserje. A 

növény virágzó földfeletti része a drog. 

A szár vékony, alsó része fásodó, felső része lágyszárú, levelei átellenesen állnak. A 

levéllemez apró, pár milliméteres, hosszú, lándzsás, tojásdad alakú, épszélű, fonák felé hajlik, 

ahol mirigyszőrök találhatók. A virágok álörvökből álló fűzért alkotnak, a párta világos vörös, 

kétajkú, a porzók (4 db) kiállnak. 

Komponensek, hatóanyagok: 

1-5% illóolaj: timol, karvakrol, p-cimol, γ-terpinén, geraniol, borneol, limonén, kámfor, 

linalool, mircén stb. 

Flavonoidok: apigenin, luteolin 

Fahéjsavszármazékok: p-kumársav, kávésav, rozmarinsav 

Gyógyászati felhasználása és farmakodinámia: 

A kakukkfűről bebizonyították, hogy jelentős antioxidáns hatása van. Egér kísérletekben afla-

toxin indukálta oxidatív stresszben például jelentős védelmet jelentett a károsodás 

kivédésében, mely hatás dózis-függőnek mutatkozott. 
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Számos baktérium faj ellen tesztelték a drog illóolaját, mint Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, Salmonella enterica, Bacillus cereus, stb. A kakukkfű-olaj hatékony 

antibakteriális hatású. Antimikotikus hatásról is beszámoltak ugyanebben a kísérletben: 

Candida albicans, Aspergillus niger és néhány Penicillium faj ellen is hatékonynak bizonyul 

az drog illóolaja. 

Humán laphámsejtes karcinóma sejtvonal ellen (HNSCC - head and neck squamous cell 

carcinoma) a drog antitumor, citotoxikus hatást mutatott. Az olaj hatásmechanizmusában 

transzkripciós szinten olyan gének vettek részt, melyek a sejtciklusban, a sejthalálban és 

rákban játszanak szerpet. A három legfontosabb a kakukkfű által befolyásolt útvonal az 

interferon jelátviteli útvonal, az N-glikán bioszintézis és az extracelluláris szignál-szabályzott 

kináz 5 (ERK5) jelátviteli útvonal. 

A drog vizes-alkoholos kivonata fájdalomcsillapító hatásúnak bizonyult egereken végzett 

fájdalomküszöb-tesztkísérletekben. 

Tengerimalac izolált csípőbelén tesztelték a drog vizes-alkoholos kivonatát és hatékony 

izomrelaxáns, antispasmoticus hatást tapasztaltak a kutatók. A félhatásos dózis (EC50) 1,7 

mg/ml-nek adódott. A hatásmechanizmusban feltehetően anticholinerg és szerotonerg pályák 

játszhatnak szerepet. Más kísérletben, de ugyancsak tengerimalacon, a tracheális simaizmon is 

relaxációt váltott ki a drog kivonata. 

Gyulladásgátló, antiinflammatórikus hatást is találtak a kutatók juhokon vizsgálva. A vizsgált 

állatokon a Thymus vulgaris hatásosan befolyásolta a neurofil immun-funkciókat és a több 

tesztnövény közül a legnagyobb mértékű gyulladásgátló hatást produkálta. Egy másik, in vitro 

kísérletben a NO-termelés gátlására illetve a NO-gyökfogó hatására vezették vissza a drog 

gyulladáscsökkentő hatását. 

A drog egyes hatóanyagai, mint a thymohydroquinone, carvacrol, thymoquinone, stb. 

hatékony gátlószerei az acetilkolin-észteráz (AChE) enzimnek in vitro.  

A kakukkfű a Herpes simplex virus 1-es és 2-es típusa ellen is hatékony, sőt aciklovir 

rezisztens törzs ellen is vizsgálták és az ellen is hatékony antivirális hatást fejtett ki. A 

hatásmechanizmust is próbálták feltérképezni, és arra jutottak, hogy a kivonat még az 

adszorpció előtt hat a HSV-re, de nincs hatással az intracelluláris vírus replikációra. Vagyis a 

kivonat az antivirális hatását a szabad HSV-re fejti ki, így lehetőséget nyújt egy helyi terápiás 

alkalmazásra a visszatérő herpesz fertőzés ellen. 

Antiprotozoon hatása is van a Thymus vulgarisnak, melyet Entamoeba hystolitica fajon 

vizsgáltak sikerrel. Egy másik kísérletben Leishmania fertőzés ellen valamint álomkór ellen is 
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hatékonynak bizonyult a drog in vitro. Utóbbi betegséget a cecelégy által terjesztett 

Trypanosoma brucei fajok okozzák. 

A drog az amerikai trypanosomiasis-ban is sikerrel alkalmazható (Trypanosoma cruzi 

fertőzés; protozoon). Az okozott kórkép, melyet egy rabló poloska faj terjeszt, a Chagas 

betegség, elsősorban a bélhuzam simaizomzatának és a szívizom károsodásával jár és Közép- 

és Dél-Amerikában elterjedt. A kakukkfű illóolaja 38-77μg/ml-es IC50 félgátló 

koncentrációval rendelkezik a 24-órás kezelés időtartama alatt in vitro a különböző fejlődési 

alakokkal szemben. A trypanocid hatásért feltehetően a drog fő komponense a timol a felelős. 

A kakukkfű fő hatóanyag a timol thrombocyta aggregáció-gátló hatással is bír, melyet 

kollagén-, ADP-, arachidonsav-, és trombin-idukálta vérlemezke aggregációban vizsgáltak. 

Mindegyik kísérleti elrendezésben sikeres gátló hatást produkált. 

Expediálási ismeretek: 

                                                              
 

Anisi fructus, Pimpinella anisum L. Apiaceae  

Szinonima:  ánizsmag, illatos ánizs, közönséges ánizs, bécsi- vagy 

édeskömény, anise(angol) 

Előfordulás, jellemzők: 

A növény a mediterrán térségből származik, de már nagyon sok helye 

megtalálható, Magyarországon is termesztik. 

A drogot a növény ikerkaszat termése szolgáltatja. A termés fordított körte alakú, 3-6 mm, két 

féltermésre esik szét, hosszúkás barna színű, öt sárgásszürke borda található rajta. 

Komponensek, hatóanyagok: 

2-6% illóolajat tartalmaz, fő komponense: transz-anetol. További komponensek: ánizsaldehid, 

cisz-anetol, metilkavikol, p-cimén, geijerén 

Flavonoidok és fahéjsav-származékok 
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Gyógyászati felhasználása és farmakodinámia: 

A közönséges ánizs kivonata antimikotikus hatást mutatott Candida albicans, C. parapsilosis, 

C. tropicalis, C. pseudotropicalis és C. krusei ellen. A MIC értéke 17 és 20% (v/v) közé esett. 

A drog termésének kivonata gátolta a dermatofita gomba fajok (Trichophyton rubrum, T. 

mentagrophytes, Microsporum canis és M. gypseum) növekedését is (MIC értékek 1,5 és 

9,0% (V/V)). A drog illóolaja még ennél is erősebb hatású volt (a MIC értékei kisebbek 

voltak). A MIC érték a minimális inhibitor/gátló koncentráció, az a legkisebb koncentráció, 

amely már hatékonyan képes gátolni az adott mikroorganizmus növekedését. 

A drog vizes kivonatában olyan antivirális lignin-szénhidrát-protein komplexeket találtak, 

melyek hatékonyan képeses gátolni a herpes simplex vírusokat (HSV), a citomegalovírust 

(HCMV), és a kanyaró vírusát (rubeolavírus). A hatásmechanizmusát tekintve a drog egyes 

anyagai meggátolják a vírus adszorpcióját a gazdasejt felszínéhez, valamint direkt módon 

inaktiválja a vírust. Ezenfelül fokozza a NO-termelést azáltal, hogy növeli az indukálható 

nitrogén-monoxid-szintetáz (iNOS) mRNS-ének és fehérjének az expresszióját. Az IL-1β és 

az IL-10 citokinek mRNS-ének szintjét ugyancsak megemelte. 

Férgek ellen is hatásosnak bizonyult az ánizs. Különösen a transz-anetol nevű vegyület hatása 

volt kifejezett, valamint ennek a vegyületnek különböző kombinációi más gyógynövényi 

anyagokkal, mint például eukaliptol vagy geraniol hatóanyagokkal. 

Az ánizs vizes kivonata patkányokon végzett kísérletekben antifekély hatást is mutatott. 

Különböző vegyületekkel (NaOH, alkohol vagy NaCl, indometacin) okoztak az állatoknak 

gyomorfekélyt, melyet a drog kivédett, részben a sósavtermelés csökkentésén kersztül, 

részben a gyomor mukózus váladékának megnövelt termelésén kersztül. Ezenfelül 

prosztaglandin-mediált és antioxidáns-útvonalon is hat. 

Görcsoldó hatást is bebizonyítottak már a drogról. Az izomrelaxáns hatást patkányok 

simaizmán tesztelték. Az ánizs vizes-alkoholos kivonata NO-útvonalon, illetve cGMP-

útvonalon keresztól fejti ki antispasmoticus hatását. 
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Expediálási ismeretek: 

                                 
 

Belladonnae radix et folium, Atropa belladonna L. Solanaceae 

Hyoscyami folium, Hyoscyamus niger L. Solanaceae 

Stramonii folium, Datura stramonium L. Solanaceae 
(lásd vegetatív idegrendszerre ható gyógynövények fejezet) 
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XI. Cardiovascularis rendszerre ható gyógynövények 

 

Nehéz azt elképzelni és megérteni, hogy mekkora munkát is végez szívünk az emberi 

élet folyamán. Működése szinte észrevehetetlen, mégis megállás nélkül, folyamatosan 

dolgozik. Egész szervezetünk alapvető mozgatórugója, létfontosságú szervünk. 

Ezt persze mindannyian tudjuk, mégis megdöbbentőek a hasonlatok, amikkel 

illusztrálni lehet ezt az energia befektetést. Közismert a hasonlat, miszerint a  szív egy 

emberélet folyamán elvégzett munkája tizenhat elefántnak a Fuji hegy (3776 m) magasságára 

való felemeléséhez mérhető. Ez szám szerint 2400 millió joule energiát jelent. Az általa 

átpumpált vérmennyiség pedig 500 úszómedence kiürítésének felel meg. A szív teljesítménye 

még meglepőbb, figyelembe véve, hogy a ritmusos összehúzódások fenntartása  mennyire 

hibátlanul és kimerülés nélkül történik (fiziológiás esetben), sohasem több, mint néhány száz 

ezredmásodpercnyi intervallummal az ütések között. A mechanizmusok, amik lehetővé teszik 

az összehúzódási rendszer regenerálódását az egyes összehúzódások között, éppoly fontosak, 

mint maga a beépített ritmicitás. 

Egy fiatal, egészséges, felnőtt férfi szívének összehúzódási frekvenciája nyugalomban 

kb. 70/perc, de erőkifejtés hatására akár 200/percre is emelkedhet. Az összehúzódásonként 

továbbított vér térfogatát verőtérfogatnak, („stroke volume”), nevezzük, ez nyugalomban 90 

ml, ami erőkifejtés hatására pedig 140 ml-re nőhet. A verőtérfogat és a szívfrekvencia 

szorzatát perctérfogatnak nevezzük, ami  nyugalomban 6,5 l/perc, munkavégzés során akár 28 

l/perc is lehet. A megadott értékek a kor és erőnlét függvényében változnak, az előbb 

ismertetett értékek egy egészséges felnőtt férfi paraméterei. 

A szív szinkronizált, kettős pumparendszer, amely a vért egymás után áthajtja a 

kisvérkörön (jobb szívfél) majd a nagyvérkörön (bal szívfél). Az egészséges szív 

teljesítőképességére jellemző, hogy négy üregének ritmusos, erőteljes kontrakcióival 

(összehúzódásaival) percenként mintegy öt liter vért keringet a szervezet érrendszerében. 

Minden egyes általunk észlelt szívösszehúzódás két szívütésből áll, az egyik a felső 

szívüregek, vagyis a pitvarok, a másik az alsó szívüregek, a kamrák összehúzódása. A 

szívizom összehúzódásait elektromos impulzusok váltják ki, amelyek a jobb pitvar speciális 

sejtcsoportjából, a sinuscsomóból indulnak ki. Mindegyik szívüreg vastagsága a funkciójával 

függ össze: a pitvarok, melyekben csak alacsony nyomás alakul ki, viszonylag vékony falúak. 

A bal kamrának, mely a magasnyomású szisztémás keringést pumpálja, sokkal vastagabb fala 

van, mint a jobb kamrának, amelynek elegendő a vér kisvérkörön való átpumpálásához 

szükséges alacsonyabb nyomást biztosítania. 
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A, Arrhytmia 

Az arrhythmiák keletkezésében a szívizom elektrofiziológiai jellemzőiben lejátszódó 

változások játszanak meghatározó szerepet. A szívsejteknek  két fő típusa különböztethető 

meg. Az egyik sejttípus az ingerképzésre, az automáciára és ingerületvezetésre 

specializálódott. Ilyen sejteket találunk a sinuscsomóban, a pitvar bizonyos specializálódott 

rostjaiban, az atrioventrikuláris csomó pitvari és His-köteggel történő találkozásánál, valamint 

a His-Purkinje rostoknál. A másik sejttípus az ingerületvezetésen és az ingeképzésen kívül 

képes az összehúzódásra. Ezek a valódi szívizom- vagy myocardiális sejtek.  

Mint már korábban szó volt róla, az arrhythmiák keletkezését egyrészt az ingerképzés, 

másrészt az ingerületvezetés zavaraival, illetve e két tényező kombinációjával 

magyarázhatjuk. Mindkét mechanizmus hátterében a szívizomsejtek membrán-potenciáljának, 

pumpamechanizmusainak és transzmembrán-ionáramainak, azaz celluláris elektrofiziológiai 

működésének a megváltozása áll. 

 

Az ingerképzés zavarai 

    1. Normális automácia megváltozása ( tachycaridia, bradycardia) 

    2. Kóros automácia 

    3. Triggered automácia (EAD, DAD) 

 

 Az ingerületvezetés zavarai - reentry 

1. Reentry anatómiai akadállyal 

2. Funkcionális reentry 

3. Reflexio 
 

B, Myocardialis ischaemia mechanizmusai 

A myocardiális ischaemiának a kialakulása a szívizom vérellátásának nagyfokú 

elégtelensége következtében lép fel. Ebben a helyzetben a szív nem kap elegendő mennyiségű 

oxigént és tápanyagot a szívkoszorúereken keresztül a tökéletes működéséhez, így 

funkciójában sérülés következik be. Az ischaemiás szívbetegségeknek ez alapján négy 

fontosabb komponense különíthető el, melyek meghatározzák a különböző klinikai formák 

megjelenését. Ezek a következők: 

1. a koronária erek elzáródása, valamint a dinamikus funkció károsodásából eredő 

myocardiális perfúzió defektusa. 
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2. a hemodinamikai rizikó, ami a perfúziós defektusból eredő mechanikai funkció 

zavarának a következménye, ami a fal mozgászavarát, a szív megnagyobbodását, 

valamint az üregi nyomás megemelkedését is eredményezni fogja. 

3. a szívizom-anyagcsere energetikai elégtelensége, amit a gátolt glükóz és zsíroxidáció 

hoz létre, és aminek egyenes arányú következménye az ATP termelés csökkenése. 

4. az elektromos rizikó, amelyet az inhomogén repolarizáció okoz és ritmuszavarhoz, 

vagy akár hirtelen halál beálltához is vezethet. 

Mindezen koncepciók alapján azt mondhatjuk, hogy az ischaemiák kiindulópontjának az ér 

keresztmetszetének csökkenése tekinthető. ISZB esetében a koszorúér szűkületek lehetnek 

fixek vagy dinamikusak. Ezek, az átmérőcsökkenést eredményező atheromás plakkok akkor 

keletkeznek, amikor a kisméretű, de alacsony sűrűségű LDL-koleszterin molekulák 

átalakulnak oxidált formájú LDL-koleszterinné az oxidatív stressz következében keletkező 

reaktív gyökök és vegyületek (O2

 
-, H2O2) hatására. A plakkok eleinte csak lassú növekedést 

mutatnak, később azonban egyre jellemzőbb a rájuk rakódó vérrögök megjelenése, mely az 

erek teljes elzáródásához és szívinfarktushoz vezethet. Ezen mechanizmus eredményeként 

váltják ki az ereket beszűkítő hatásukat, ami a szívizom ischaemiát, és ezzel járó anginás 

fájdalmat okozhatja. Mindezen folyamatok következtében az oxigén igény és kínálat közötti 

egyensúly felborul, a rendelkezésre álló oxigén csökkent mennyisége miatt. A szívizom 

elégtelen mértékű vérellátása okán a sejtek nem jutnak elegendő oxigénhez, mely kóros 

folyamatok kialakulását, anyagcsere termékek felhalmozódását váltja ki, aminek 

következményei az átmeneti helyi sejtkárosodástól akár végzetes szívleállásig is terjedhetnek. 

A mitokondriális oxidatív foszforiláció hirtelen mértékű leállása az oxigén 

mennyiségének nagymértékű hiányával magyarázható. Ezt követi a különböző kompenzációs 

mechanizmusok kimerülésével (kreatin-foszfát szint átmeneti emelése után) az ATP 

mennyiségének csökkenése. Az aerob típusú glükóz oxidációs folyamatok leállása miatt az 

ATP így csak anaerob módon keletkezik. Az ATP ilyen formán történő előállítása a 

szervezetben hidrogén ionok és a laktát szint felhalmozódásához vezet, amely intracelluláris 

acidózist vált ki. Ez pedig a sejtmembrán funkciójának zavarához, apoptózishoz vezethet, a 

mechanikai teljesítmény nagymértékű csökkenése mellett. További változások az ATP szint 

csökkenése révén, hogy a Na+/K+ pumpa működése gátolt állapotba kerül, a különböző 

metabolitok felhalmozódásának következtében  megnövekszik az ozmotikus nyomás, s ezt a 

K+ ionok kiáramlása követi. A szintén megnövekedett intracelluláris Na+ révén a Na+/Ca2+ 

exchanger is fokozott működést mutat. Ezen változások hatására a szarkolemmában és a 

szarkoplazmás retikulumban, illetve a szállítórendszerben a citoszolikus Ca2+ kezdeti 
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növekedése szintén megfigyelhető. A Ca2+ ionok által indukált proteázok aktiválása a 

kontraktilis proteinekben változást, Ca2+ ionokra csökkent érzékenységet és a magas 

citoszolikus Ca2+ ion koncentráció ellenére a kontraktilitás tartós károsodását okozzák. Így 

bár a kalciumszint magas, ennek ellenére az összehúzódások gyengülnek. 

A fentebb részletezett megváltozott metabolikus környezet a citoszolikus Ca2+ ionok tartós 

emelkedése réven a foszfolipáz enzim aktiválódásához, illetve a foszfolipidek 

degradációjához vezet, emellett pedig a lizofoszfolipidek és szabad zsírsavak 

felszabadulásával jár. További változások következnek be a triglicerid és szabad zsírsavak 

mennyiségében is, melyek az acil-CoA és az acil-karnitin szinthez hasonlóan 

megemelkednek, beépülve a membránba pedig tönkreteszik azok funkcióit. 

A myocardialis ischaemia fajtái: 

Az ischaemiás szívbetegségek között - ha klinikai szempontokat veszünk figyelembe - a 

legfontosabb és leggyakoribb a reverzibilis myocardiális ischaemia, az angina pectoris. Az 

anginákon kívül azonban ide tartozik még az akut myocardialis infarktus, valamint a krónikus 

ischaemiás szívbetegségek és a szív eredetű hirtelen halálok is. A következőkben ezeknek a 

részletesebb tárgyalásával foglalkozom. 

Az angina pectoris és típusai:  

Ahogyan azt fentebb említettem, ezen betegségcsoport legjelentősebb képviselője az 

angina pectoris. Ez egy átmeneti myocardialis ischeamia, amely nem jár myocardialis 

elhalással. Tünetei között fellelhetőek a nyomó, szorító érzés a mellkasban, amely általában a 

bal vállba, vagy a bal karba sugárzik ki. Előfordul azonban olyan esete is, amikor csak 

mellkasi discomfort érzést tapasztalunk. Ehhez gyakran fulladásérzés is társul. Az EKG képén 

az ST szakasz deprimációját vagy elevációját figyelhetjük meg. Általában terhelésre, vagy 

izgalomra, ritkábban nyugalomban is jelentkezik. A betegség miatt zavart szenved a szívizom 

kontrakciós-relaxációs rendszere, mely a szív elő- és utóterhelésének megnövekedéséhez, 

fokozódásához vezet. Ez pedig a kamrai végdiasztolés nyomás emelkedését vonja maga után. 

Leggyakrabban a koronáriákban bekövetkező érelmeszesedés miatti rossz vérellátás okán 

alakul ki, mely tovább fokozódhat stresszes állapotokban. 

Az angina pectoris egyes típusai és azok patológiai jellemzői a következők: 

1. Variant angina 

Általában variant anginának hívjuk, de szokás Prinzmetal anginaként is emlegetni. 

Nevét a kór leírójáról, Myron Prinzmetal amerikai orvosról kapta 1959-ben. Ritkának 
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mondható, főleg nyugalomban, általában reggel jelentkező angina variáns, éppen ezért 

„hajnali anginának” is hívják. Oka a koronária erek lokális görcse. S bár heves fájdalommal 

jelentkeznek a tünetek, koronária betegség nem áll fenn ennél az angina típusnál. EKG-n az 

ST szakasz emelkedése, illetve esetenként kisebb-nagyobb mértékű arrhythmyák figyelhetők 

meg. Kezelésként főleg értágítókat (nitrátok) használunk, de Ca-antagonista kezelést is 

szoktak alkalmazni néhány esetben. 

2. Stable angina 

Stabil, terhelési, vagy „effort” anginaként is ismeretes, melynek oka a rögzült koronária 

szűkület. Az angina ebben az esetben adott fizikai terhelésre alakul ki, mint például sportolás 

vagy megerőltető munka, esetleg stressz. A terhelés hatására a perctérfogat nőni fog, és szív a 

fokozott munkához értelem szerűen több oxigént igényel, aminek következtében a szűkült 

érpálya nem lesz képes elegendő vért átengedni a kérdéses szakaszon, így anginás fájdalom 

fog fellépni. Ez azonban pihenés hatására elmúlik. Két speciális típusa érdemel még említést: 

egyik az úgynevezett nocturnalis angina, mely éjszaka jelentkezik, valószínűleg alvási apnoe 

miatt, míg a másik a postprandialis angina, ami étkezések után alakul ki, ugyanis a gyomor és 

a belek oxigénigénye ekkor magasabb, s a fokozott keringés a szívet is megterheli. 

3. Unstable angina 

Nem stabil anginaként ismeretes. Szokás még crescendo, vagy preinfarctusos 

anginaként is emlegetni. Általában kis terhelésre, de gyakran nyugalomban is jelentkezik. 

Kevésbé kiszámítható, mint a terheléses angina, ebből kifolyólag súlyossága akár igen 

komoly is lehet. Kialakulásának hátterében kritikus, vagy változó mértékű koronária szűkület 

állhat, de stabil angina következtében is bekövetkezhet unstable anginát kiváltó állapot. 

Számos esetben a plakkok kezdődő bevérzése vagy rupturája, vérlemezke aggregáció, 

endogén érszűkítő anyagok, illetve a korábban kitágított koronáriaszakasz ismételt szűkülete 

is okozhatja a betegséget. Igen gyakori, hogy rövid idő múlva myocardialis infarktus követi, 

de közvetlenül is átmehet akut myocardiális infarktusba. Kezelése nem tűr halasztás, azonnali 

ellátást igényel. 

Az akut myocardiális infarktus:  

Akut myocardiális infarktusnak (AMI) a szívizomsejtek ischaemiás eredetű elhalását 

nevezzük. Jelen folyamat annyiban különbözik a fentebb említett angina pectoris eredetű 

szívizom nekrózistól, hogy ebben az esetben a myocardium nem regenerálódik, tehát 

irreverzibilis károsodást szenved. Az AMI közvetlen okainak tekinthetők a coronariák akut 
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elzáródása, vagy akár a szívkoszorúerek esetleges súlyos szűkülete mellett kialakuló relatív 

ischaemia is. Kiterjedése alapján a következőket mondhatjuk: lehet transmuralis vagy 

subendocardialis. Előbbi esetben a myocardium teljes vastagságát érinti az elhalás, míg az 

utóbbiban csak az endocardium alatti terület érintett. Gyakorlatilag mindig a bal kamra sérül, 

a pitvarok valamint a jobb kamra vékony fala miatt ritkán következik be ezeknek a 

területeknek a nekrózisa. Kialakulásának okai többek között a koronária trombózis, mely 

általában az érelmeszesedés következtében kialakult plakkok felszínén következik be 

leggyakrabban. Az atheroscleroticus plakkok rupturája, bevérzése szintén előidézheti az AMI 

kialakulását. A koronária-keringés hirtelen mértékű csökkenése okán - például stressz, 

allergiás roham, vérveszteség vagy égés - ha a keringés visszaesése nem súlyos vagy tartós, 

subendocardialis infarktus alakulhat ki. A betegség tünetei között szerepel a szorító mellkasi 

fájdalom, ami leggyakrabban a bal kéz kisujjába, vagy a bal vállba sugárzik ki. Felléphet még 

különböző fokú izzadás, szapora szívverés, gyenge pulzus, fulladás, halálfélelem, valamint 

szívritmuszavar. Sajnos a már lezajlott nekrózis nem fordítható vissza, így kezelés csupán 

ennek bekövetkezése előtt lehetséges. Az oki terápia általában a koronária elzáródás 

megszüntetése.  

 

A krónikus ischaemiás szívbetegségek:  

Ritkábban, de nem elhanyagolható számban előforduló egészségügyi panaszok közé 

sorolhatóak a krónikus ischaemiás szívbetegségek. Ezek a myocardium lassú lefolyású 

ischaemiás károsodásai. Elsősorban az idősebb korosztályt érinti ez, a szívizomban 

bekövetkező kórós elváltozás, mely során az egyes területeken kis elhalások, sorvadások, 

hegesedéses vagy degeneratív elváltozások alakulhatnak ki. Legfontosabb jellemzője a 

betegségnek, hogy lassan progrediálódik, s mint azt már fentebb említettem, évtizedek alatt 

szívelégtelenség kialakulásához vezetnek, vagy az ISZB valamely más formájába mehetnek 

át. Igen gyakori a hosszú időn át fennálló, úgynevezett csendes (silent) ischaemiás állapot, 

amely esetben nincsenek észlehető tünetek, annak ellenére, hogy a myocardium már 

károsodott. Ez a károsodás terheléses vizsgálattal azonban kimutatható. Szintén jellemző még 

a szívritmuszavarok gyakori volta. 

Hirtelen szívhalál:  

Szív eredetű hirtelen halálról akkor beszélünk, ha a szívpanaszok jelentkezésétől 

számított hat órán belül szív eredetű betegség következtében áll be a halál. Fontos 

megemlíteni, hogy a betegek egyharmadánál nincs ISZB a kórelőzmény között. Okairól a 

következőket mondhatjuk: lehet akut koronária elzáródás következtében kialakuló nagy 
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kiterjedésű AMI vagy „malignus” ritmuszavar (ez általában kamrafibrilláció). Ezt gyakran a  

plakk rupturája, és a róla leszakadó kisebb fragmentumok által kiváltott többszörös kis 

elhalás. vagy a szívizomban létrejövő elektromos instabilitás okozza. A hajlamosító tényezők 

között kiemelt szerep jut a már korábban bekövetkezett AMI-nak (minél nagyobb területet 

érint annál nagyobb rizikótényező), az anamnézisben szereplő ritmuszavaroknak és a korábbi 

hirtelen halálok számának. 

 

C, Hypertónia 

Hipertóniáról akkor beszélünk, ha több alkalommal standard körülmények között 

mérve a vérnyomást, meghaladja a 140/90 Hgmm-es értéket. Azonban a hipertónia 

szövődményei ennél alacsonyabb értékek esetén is kialakulhatnak, ezért a normális 

vérnyomásom belül megkülönböztetjük a magas normális tartományt. A szövődmények 

kialakulásának veszélye szempontjából a legkedvezőbb vérnyomást nevezzük optimálisnak. 

Súlyossági fokozatok szerint csoportosítva megkülönböztetünk enyhe, középsúlyos, súlyos 

hipertóniát. Azonban ha csak a szisztolés érték magas, izolált szisztolés hipertóniáról 

beszélünk. A hipertónia stádiumbeosztását, valamint a javasolt-és kóros értékeket az alábbi 

táblázat tartalmazza (Bakó, 2003. és a Magyar Hypertonia Társaság, 2005 alapján). 
 

Kategória 
 

Szisztolés vérnyomás Hgmm Diasztolés vérnyomás Hgmm 

Optimális 
vérnyomás 
 
 

 
<120 

 
<80 

Magas vérnyomás 
 
 

 
<130 

 
<85 

Magas-normális 
 
 

 
130-139 
 

 
85-89 

Enyhe 
 
 

 
140-159 

 
90-99 

Középsúlyos 
 
 

 
160-179 

 
100-109 

Súlyos 
 
 

 
>180 

 
>110 

Izolált szisztolés 
 
 

 
>140 

 
<90 
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Kóreredet és osztályozás 
 

A magas vérnyomásban szenvedő betegeknél 90-95%-ban a hipertóniát kiváltó 

tényező egyértelműen nem definiálható. Ebben az esetben primer vagy esszenciális 

hipertóniáról beszélünk. Ez nem jelenti azt, hogy nem ismerünk előidéző okot, kialakulásában 

számtalan faktor játszhat szerepet. A betegek 10%-ában egyértelműen meghatározható a 

magas vérnyomást kiváltó, általában szervi ok. A hipertóniának ezt a formáját szekundernek 

nevezzük. 
 

Primer vagy esszenciális hipertónia 
 

A primer hipertónia hátterében szervi elváltozást nem lehet kimutatni. Ugyanakkor 

számos hajlamosító tényezője van: a hormonális egyensúly zavara,  sófelszívódás zavara a 

vesében vagy a vérerek összehúzódását okozó anyagok jelenléte a vérben. Ezek a változások 

lehetnek genetikai hátterűek vagy túl sós ételek fogyasztásának következményei. Az 

esszenciális hipertónia kórélettani jellegzetessége tehát az, hogy oka  ismeretlen és a 

vérnyomás egyenlő vagy magasabb, mint 140/90 Hgmm. A teljes perifériás ellenállás 

emelkedett, pulzusszám csökkent vagy emelkedett. Perctérfogat normális vagy korai esetben 

emelkedett. A szív munkája is megnövekedett. Ezt az állapotot kóros veseműködés, csökkent 

veseáramlás és kóros Na ürítés jellemzi.. Plazmatérfogat csökkent, a keringési homeosztázis 

károsodott, fokozott stresszreakció és vasculáris reaktivitás jellemző. 

A primer hipertónia rendszerint 25-55 éves korban kezdődik, 20 év alatt ritka. 

Patogenezise összetett. Az alábbi faktoroknak van szerepe az esszenciális hipertenziók 

kialakulásában: 

- örökletes tényezők 

- környezeti tényezők 

- a szimpatikus idegrendszer hiperaktivitása 

- renin-angiotenzin rendszer 

- nátriuresis defektusa 

- intracelluláris Na és Ca 

- obesitas 

- alkoholfogyasztás 

- dohányzás 
 
 



 264 

Szekunder hipertónia 
 

A magas vérnyomás-betegség hátterében az esetek kb.10%-ában valamely szerv 

megbetegedése áll. Ennek következtében kialakult magas vérnyomás betegséget nevezzük 

szekunder hipertóniának. Előfordulása ritka. de oka sokféle lehet: 

-veseér-szűkület 

-vesebetegségek (gyulladás, ciszta, daganat) 

-hormonális betegségek (mellékvesekéreg daganat, agyalapi mirigy daganat, 

mellékpajzsmirigy elváltozás). 

A szekunder magas vérnyomás azok között gyakoribb, akiknek hipertóniája pozitív 

családi anamnézis nélkül fiatal korban vagy 50 éves koruk után jelentkezik. 

Szekunder hipertónia kialakulásában szerepet játszó kórformák, klinikai jelenségek, 

mint leggyakoribb okok: 

- orális fogamzásgátló szedése 

- vesebetegségek 

- renovasculáris hipertónia 

- primer aldoszteronizmus és Cushing szindróma 

- phaeocromocytoma 

- terhességhez társuló hipertónia 

A szekunder hipertóniának egyéb, ritkábban előforduló okai is lehetnek, pl. társulhat 

acromegáliához, hipercalcémiához, hipotireózishoz, hipertireózishoz, megnövökedett 

koponyűri nyomást eredményező idegrendszeri megbetegedéshez. Számos gyógyszer is 

okozhat hipertóniát. Ez utóbbi kettő a ritkábban előforduló jelenségekhez tartozik, amelyek 

szekunder hipertóniát okoznak. Szekunder hipertóniához ritkábban társuló klinikai jelenségek, 

kórképek: 

- coarctatio aortae 

- idegrendszeri elváltozások 

- akut stresszállapotok 

- alvási apnoe szindróma 

- gyógyszerek 

Gyógyszerek mellékhatása is kiválthat hipertóniát. Legfontosabbak közülük a NSAID, 

ciklosporin, szteroidok, fogamzásgátlók, MAO- bénítók. szimpatomimetikumok, 

antiasztmatikumok, adrenalin ill. efedrin tartalmú szem-és orrcseppek. 
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D, Szívelégtelenség 

Szívelégtelenségnek nevezzük azt az állapotot, amikor a szív pumpafunkciója nem éri 

el a szükséges mértéket, vagyis amikor a megfelelő vénás visszaáramlás ellenére a szív nem 

képes elégséges perfúziót biztosítani. A szívelégtelenség lehet akut vagy krónikus, továbbá 

kezdetben érintheti relatíve izoláltan a jobb és a bal szívfél működését, valamint a 

kamra/kamrák szisztolés illetve diasztolés funkcióját. A rövid idő alatt fatális kimenetelű vagy 

teljes gyógyulással végződő akut szívelégtelenség kivételével azonban ezek a kórállapotok 

lefolyásuk során konvergálnak és a végstádiumú krónikus szívelégtelenség tipikus klinikai 

megjelenését hozzák létre. 

A krónikus szívelégtelenség nagyon jelentős népegészségügyi probléma, prevalenciája 

a 65 év feletti lakosság körében 6-10 %-ra tehető, amely növekvő tendenciát mutat. A 

diagnosztizált krónikus szívelégtelenség 5 éven belüli halálozása 50 % körül van. 

Tünetek és pathogenesis 
 

Az érintett területtől függően megkülönböztethetünk bal, illetve jobb kamrai 

elégtelenséget. Általános tünet a fáradtság, a fulladás (dyspnoe), a cianosis, a cardialis 

cachexia és az oedemaképződés, amelyet a fokozott vénás nyomás valamint a só- és 

vízretenció együttesen okoz. A szív megnagyobbodik (cardiomegalia) és a szerkezete is 

módosul. 

1.)  Bal kamrai elégtelenségben főként a kisvérkörben jelentkezik pangás, ami pulmonalis 

interstitialis oedemát okozva kifejezetté teszi a dyspnoés panaszokat, súlyos esetben 

pedig az alveolusokat is érintő oedemához vezet. A vese hypoperfusioja oliguriát okoz. 

2.)  Jobb kamrai diszfunkció esetén kifejezettebb tüneteket okoz a nagyvérköri vénás 

pangás, mint a verőtérfogat csökkenése. Ennek következtében oedema jelentkezik a 

vesében, a májban, a belekben, a bőrben, a genitáliákban, a hasüregben (ascites), és a 

pleuraüregben (hydrothorax). 

A betegség érintheti kezdettől fogva mindkét szívfelet, de idővel a csak az egyik félen 

kezdődő elégtelenség is „ráterjed” a másikra, ilyenkor globális szívelégtelenségről beszélünk. 
 

A krónikus szívelégtelenség minden esetben a myocardium károsodásával indul, 

melyet okozhat: 

1.) extrinsic faktorok: hypoxia, toxinok, gyulladás 

2.) intrinsic faktorok: pl.genetikai tényezők 

A sejtpusztulás mindkét típusa jelen lehet: 
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a.) a necrosis, amely passzív, valamint 

b.) az apoptosis, amely genetikailag determinált, aktív folyamat. 

Az utóbbiban szabadgyökök, a myocardium túlfeszítettsége és citokinek (tumor 

necrosis factor α, TNFα) vesznek részt. 

 

A szervezet kompenzáló mechanizmusokkal próbál alkalmazkodni. Ezek egy része 

közvetlenül a szívet érinti: a myocardialis sejtek először hypertrofizálnak, ami egy pontig 

segíti a szív működését, majd megnyúlnak, ami rövid távon hozzájárul az ejekciós frakció 

csökkenésének fékezéséhez, hosszú távon azonban destruktív folyamat (remodelling). A 

fibroblastok túlműködése következtében az extracelluláris mátrixban fibrosis alakul ki, ezáltal 

a kamrafal merevebbé válik, ami szintén a remodelling része. 

A rövidtávon hasznosnak tűnő, hosszú távon azonban destruktív kompenzációs 

mechanizmusok egyike a szimpatikus aktivitás fokozódása is, melyet a baroreceptorok 

aktiválódása vált ki. A szimpatikus tónusfokozódás növeli a szívfrekvenciát, a kontraktilitást, 

ami miatt csökken a diastolés telődés, fokozódik viszont a szívizom oxigénigénye. A 

katecholaminok emellett arterio- és venoconstrictiót is okoznak, amely hozzájárul egy ideig a 

normális perctérfogat és vérnyomás biztosításához, de az egyes szervek perfúziójának 

visszaszorítása árán. A renális hypoperfúzió következtében aktiválódik a renin-angiotenzin-

aldoszteron rendszer (RAAS). Az angiotenzin-II az AT1 típusú angiotenzin-II receptorokon 

keresztül hatva érösszehúzódást vált ki és növeli a mellékvesekéregben az aldoszteron 

szekréciót, mely utóbbi nátrium-retenciót és volumenexpanziót okoz. 

Hosszútávon azonban a kompenzáló mechanizmusok kimerülnek, részben a 

katecholamin receptorok down-regulációja miatt, másrészt az előrehaladó remodelling miatt. 

 

Az alábbi neurohormonális rendszerek is részt vesznek a betegség alakításában: 

a.) vasoconstrictorok: arginin-vasopressin rendszer, endothelin-1, neuropeptid-y 

b.) vasodilatatorok: atrialis natriureticus peptid (ANP), agyi típusú natriureticus peptid 

(BNP), az endothelből felszabaduló nitrogén-monoxid, a kallikrein-kinin rendszer és a 

citokinek (pl. TNF-α). 

 

A krónikus szívelégtelenség súlyosságát stádiumbeosztások segítségével 

jellemezhetjük. 

1.) A legismertebb a New York Heart Association (NYHA) funkcionális 

stádiumbeosztása ill. az AHA/ACC (American Heart Associacion és az American College of 
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Cardiology) által ajánlott stádiumbeosztás amely a betegség progresszióját, lefolyását is 

figyelembe veszi. 

 

A betegséget kiváltó tényezők fontossági sorrendben az alábbiak: 

1.) koronária-betegség: az esetek 70 %-ában ez áll a háttérben, ami ischaemiás 

szívbetegséghez vezet (csökkent vérátáramlású - „hibernált” -, merevvé vált - 

„stunned” -, vagy nekrotikus szívizomterületek fordulnak elő a kamrafalban) 

2.) hypertonia: érelmeszesedéshez vezet, valamint bal kamrai hypertrophia jön létre a 

nyomásterhelés miatt (140/90 Hgmm felett már csökkenteni kell a nagyvérköri artériás 

vérnyomást) 

3.) vitium: a szívbillentyűk megbetegedései 

4.) szívizombetegségek: primer vagy secunder cardiomyopathiák (utóbbiak pl. antraciklin, 

kobalt, arzén, nem szteroid gyulladásgátló, vírusfertőzés, alkohol miatt) 

5.) elektrolit-eltérések (natrium-, calcium-szint csökkenése, hypophosphataemia) 

6.) táplálkozási hiányállapotok (szelén-, tiamin-, protein-, L-karnitin-hiány) 

7.) endocrinológiai megbetegedések (hypo- és hyperthyreosis, acromegalia, 

phaeocromocytoma) 

8.) tartós tachycardia, illetve bradycardia 

9.) amyloidosis, sarcoidosis, haemochromatosis 

10.) uraemia 

11.) collagenosisok (SLE: systemas lupus erythematosus, RA: rheumatoid arthritis, 

PAN: polyarthritis nodosa, PM: polymyositis) 

12.) peripartum cardiomyopathia 

13.) pericardium-betegségek: (folyadékgyülemmel járó pericarditisek, pericarditis 

constrictiva) 

14.) tüdőbetegségek 

15.) parazita 

 

A krónikus szívelégtelenség prevenciója a kockázati tényezők (sófogyasztás, 

súlyfelesleg, túlzott alkoholfogyasztás, dohányzás, hypertonia, hyperlipidaemia, 

hyperglycaemia, billentyűrendellenesség) kiküszöbölését jelenti. Ha nincs mód megszüntetni 

a kiváltó okot, a betegség tüneteinek (fulladás, fáradékonyság, oedema) mérséklése és a 

betegség progressziójának gátlása a cél. Ez magában foglalhatja az oedema megszüntetését, a 

systolés funkció javítását, a myokardium oxigénfogyasztásának mérséklését, a 
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koronáriaperfúzió fokozását és a szívfrekvencia normalizálását, amitől a beteg 

életminőségének javulását, valamint a betegség progressziójának lassulását várjuk. 

 

Cardiovascularis megbetegedésekre alkalmas gyógynövények 

Digitalis purpureae folium, Digitalis purpurea L. 

Scophulariaceae 
 
Szinonima: gyűszűvirág, common foxglove, purple Foxglove, lady's 
Glove 
 
Előfordulás, jellemzői:  

Nyugat- Európában honos, Európa legnagyobb részén megtalálható, az északi részek 

kivételével. Magyarországon kis egyedszámban fordul elő, védett. Erdei irtásokon, sík és 

hegyvidékeken előforduló növényfaj. Kétéves növény, a drogot a növény közvetlenül 

virágzás előtt vagy virágzás elején gyűjtött levele szolgáltatja.  

 A növényt finom szőrök borítják, tőlevelei, melyek 50-70 cm hosszúak, 10-15 cm 

szélesek is lehetnek, hosszú szárnyas nyelűek. Szárlevelei rövidebbek, durvák, lándzsa 

alakúak, nyelük szárnyas. Virágai 3-4 cm hosszúak, lecsüngőek és harang alakúak, a hajtáson 

azonos oldalon alkotnak fürtöt. Egyiptomban már 3000 évvel ezelőtt is használtak 

szívglikozidokat a vizelet hajtására. A II. században William Withering írta le a piros 

gyűszűvirág pozitív cardiovasuláris hatásait.  

Hasonló vagy rokon fajok: 

Digitalis ferrunginea (Rozsdás gyűszűvirág)        

 Digitalis lanata (Gyapjas gyűszűvirág) 

 Digitalis lutea (Sárga gyűszűvirág) 

 Digitalis grandiflora (Nagyvirágú gyűszűvirág) 

 

Komponensek, hatóanyagok:  

 Több mint 30 kardenolid-glikozidot tartalmaznak, 0,15- 0,4%-ban. A Digitalis 

purpurea L. kardenolidjainak többsége főként a digitoxigenin glikozidjai. Tartalmaz :digoxint 

gitoxigenint, purpurea-glikozid A, B, C-t, diginint, digitonint, továbbá számos antrakinon-

származékot.  

 

Gyógyászati felhasználás: 
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 A drog kardenolid-glikozidjai közvetlenül a szívre hatnak.  

Cardiológia: Szívelégtelenség (NYHA II-III), pitvarfibrilláció, pitvari flutter, paroxysmalis 

supraventricularis tachycardia. Főként a pumpafunkció esetén ajánlott a kompenzáció 

elérésére 

Gyógyszerként a tisztán kristályosan előállított digitoxint  tabletta formájában használják. 

 

Farmakodinámia: 

A szívglikozidok (i) közvetlenül gátolják a membránhoz kötött Na+/K+-ATP-ase enzimet, a 

gátlás hatására megnő az intracelluláris  Na koncentráció és csökken a szívizom sejtben a K 

koncentráció. A megnövekedett Na+ koncentráció következtében nő az IC Ca2+ koncentráció 

is. (ii) közvetlenül a feszültségfüggő Ca2+ -csatornákon át serkentik a Ca2+ beáramlást az 

akciós potenciál plató fázisa alatt. (iii) fokozza a Ca2+ felszabadulást a sarkoplasmatikus 

retikulumból. 

Szívizomra kifejtett hatásuk dózisfüggő. Pozitív inotrop hatás fokozza a myocardium 

összehúzódásának erejét, fokozódik a  kamrák kiürülése szisztolé alatt, csökken a 

végdiasztolés nyomás, valamint a dilatált szív mérete, csökken a myocardium 

oxigénfogyasztása, csökken a pulmonáris vénás nyomás, ezáltal javul a dyspnoe és orthopnoe. 

Na+/K+- csere gátlása a pitvar és az AV csomó csökkenő ingerületvezetését eredményezi és 

érzékenyíti a carotis sinus idegrostjait. A nervus vagus (cardioszelektív paraszimpatolitikum) 

aktiválódásának közvetett hatása negatív chronotrop és dromotrop hatás. Ezen hatása miatt 

kiválóan alkalmazható supraventricularis arrhythmyak kezelésére is. A vagus hatása miatt a 

K+-csatornákat (acetil-kolin érzékeny) izgatja, emiatt különösen a pitvaron rövidíti a 

repolarizációt és a refrakter szakot, emiatt a pitvari fluttern pitvarfibrillációvá alakul. 

Magyarázatként itt meg kell említeni, higy a frekvenciavezetés pitvari flutternnél 1:2, míg 

pitvarfibrillációnál 1:3 arányú. A vagushatás indirekt eredményeképpen a Gi-cAMP 

rendszeren át gátlódik a Ca 2+ áram, ill. az AV vezetés, ami megvédheti a kamrát a magas 

pitvari frekvenciák átvezetésétől, így a kamrai tachyarrhythmyáktól. A fenti hatásai miatt az 

antiarrhythmyás gyógyszerek csoportjának egyéb osztályába tartozik. Természetesen 

antiarrhythmyás indikációját a modernebb Ca2+-csatorna blokkolók és B1 szelektív blokkolók 

kiszorították. 

 

Toxikológia: 

Túladagoláskor jelentkező első tünet a nagymértékű bradycardia, a szívfrekvencia 50/perc alá 

esik. Később AV-blokk alakul ki, kamrai eredetű ritmuszavarok lépnek fel, és a halál oka 
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leggyakrabban kamrafibrilláció, amely a kamrai tachycardiából alakul ki. A digitalisok 

arrhythmogén oka a Ca 2+ overloadból ered. A toxikus hatás fokozódik szimpatikus izgatók, 

Ca2+ túlsúly, Mg2+ szint csökkenés, hypoxia, K+ vesztés esetén. A K+ vesztésre különösen oda 

kell figyelni K+ ürítő diuretikumok esetén. 

Digitálisz mérgezések során, ha enyhe toxikus tünetek lépnek fel, elég a terápia 

felfüggesztése, súlyos esetben KCl infúzió adása szükséges ill. Ca2+ megkötés. A 

paraszimpatikus hatás mérséklésére atropint kell adni. 

 

Gyógyszerkölcsönhatások és interakciók: 
 
Kortikoszteroid, kacs-diuretikumok, tiazidok, laxatívumok, amfotericin-B, B2- agonisták.  

 

Expediálási ismeretek:  

A gyógyszertári expediálás során a Digoxin tabletta (0,25 mg digoxint tartalmaz), Digimerck 

tabletta(0,1 mg digitoxin)és Digimerck minor( 0,07 mg digitoxin) tabletta adható, minhárom 

recepköteles készítmény (++).    

 

                          
 

 

Crataegi folium cum flore, Crataegus monogyna Jacq., Crataegus laevigata DC. 

Rosacae 

Szinonima: galagonya, cratégusz, hawthorn, thornapple 

 

Előfordulás, jellemzői:  

Európában, hazánkban előforduló cserjék vagy kis fák. A drogot a növény szárított, virágzó 

ágvégei ill. tojásdad alakú áltermései szolgáltatják. Leveleik szórt állásúak és karéjosak. 

Termésük almatermés, mely a vacok megduzzadásával keletkezik, a termésfal (a mag héja) 

nagyon kemény. 

Komponensek, hatóanyagok:  
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flavonoidok, többségében C-glikozid, pl.: vitexin, izovitexin, orientin, vicenin-I-II-III. Rutint, 

kvercetint, kempferolt. A termés procianidineket is tartalmaz. 

Gyógyászati felhasználás: 

Reumatológia: Régebben köszvény ellenes szerként is használták 

Cardiológia: Szívelégtelenségben (NYHA II-III osztályban) 

Farmakodinámia: 

Hatóanyagai gátolják a membránhoz kötött Na+/K+-ATP-ase enzimet. Enzim gátló hatásai 

megegyeznek a szívglikozidok hatásaival, ezért együttes alkalmazásuk interakcióhoz vezethet. 

Foszfodiészteráz inhibitor ill. gátolja a TXA2-szintézist is. Koleszterin-szint csökkentő hatásáról 

is beszámoltak, mivel csökkentik az LDL, VLDL, total-cholesterol, triglicerid szintet. Mindezek 

alapján elmondható, hogy egy nagyon jó pozitív inotróp hatású szer, amely viszont negatív 

kronotróp hatással bír. A negatív kronotróp hatás csökkenti a szív terhelését (mivel a szív 

diastoléban jut oxigénhez), így a diasztolés idő nyújtásával hasonló jótékony hatást ér el, mint a 

szelektív béta-blokkoló ágensek. Ezen hatása is hozzájárul a hypertóniás beteg vérnyomásának 

mérsékelt csökkentésében. Klinikai ultrahangos követési vizsgálatokban az EF és a FS növelő 

hatásával járult hozzá a diastolés funkciójában károsodott szív remodellingjének mérséklésében. 

A szívelégtelenség pontos diagnózisához egy nagyon fontos és elengedhetetlen képalkotó eljárás 

az echocardiográfia vagy más néven a szívultrahang. Az ultrhang fej a kisugárzott ultrhang 

visszaverődéséből alkot statikus és dinamikus képet a szív sátuszáról. A vizsgáló megméri a bal 

ill. jobb kamra systolés és dyastolés méretét és az alábbi képlettel számolja az ejekciós frakciót: 

EF = (SV/EDV)×100, ahol SV (stroke volume, verőtérfogat) = EDV(end diastolic volume, vég 

diasztolés térfogat) – ESV(end systolic volume, vég szisztolés térfogat). Egy egyszerű példával 

könnyen levezethetjük, hogyha a EDV=100ml, az ESV=40ml, akkor 100-40/100=60 vagyis 60% 

az ejekciós frakció amely egészségesnek tekinthető. Természetesen sportolóknál az EF értéke 

magasan 60% felé mehet. Látható tehát az, hogy a diastoles értékhez viszonyítva minél kissebbre 

képes a szív összehúzódni, annál magasabb az EF értéke.  

A pozitív inotróp hatású szerek (digitalis purpurea, crataegus fajok) ilyen hatásaival járulnak 

hozzá a szív pumpafunkciójának javításához. 

Foszfodiészteráz gátló hatása révén javítja a coronária keringést, TXA2-szintézis gátló hatása 

kedvező hatással van a gyulladásos folyamatokra és a véralvadási kaszkádra. 
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Expediálási ismeretek:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Visci albi stipes, Viscum album L. Loranthaceae 
(lásd immunrendszerre hatók fejezet) 

Szinonima: gyimbor, enyvbogyó, lép, madárlép, gyöngybuckó, 
gyimbor, boszorkányláb, European Mistletoe, Common Mistletoe 
 
Előfordulás, jellemzői: 

 Leggyakoribb gazdanövényei a fűzfa, az akácfa, az almafa és a 

nyárfa. A drogot a növény ágvégei szolgáltatják, amelyek rövidek, 

villásan elágaznak, zöldesbarna színük van. A levelek vastag, visszástojásdad alakúak, 

lekerekített csúcsuk van és átellenesen állnak. A virágok a az elágazásokban fejlődnek, külön 

porzós és termős virágok vannak, apró, zöldessárga színűek, a termés fehér bogyó. 

 

Komponensek, hatóanyagok: 

 Viscumint (lektin), Viskotoxin A 2-t és Viskotoxin A 3-at, amelyek 46 aminosavból 

felépülő polipeptidek keverékei. Továbbá poliszacharidokat: arabinogalaktán, galakturonán. 

Ligánokat: eleuterozid E, sziringarezinol és fahéjsav-származékokat: kávésav, ferulsav, 
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sziringin, sziringenin-4’-apiozilglükozid. Flavonoidokat és aminokat: acetilkolin, hiszatmin, 

tiramin és feniletilamin 

Gyógyászati felhasználás: 

 A hipertónia kísérő tüneteit mérsékli, mint a fülzúgás, nyomásérzés a fejben és a 

szédülés.  

Farmakodinámia: 

 Vizsgálatokkal bizonyították, hogy a drog antioxidáns, kardiprotektív és 

vérnyomáscsökkentő hatásához jelentősen hozzájárul a gazdanövény fajtája és a betarkarítás 

időpontja. 

Bizonyították, hogy a drog fiziológiás sóoldatos kivonata vazorelaxációt idézett elő. Azt 

tapasztalták, hogy a noradrenalin és KCl kontrakciós hatása enyhült a növényi kivonat 

jelenlétében, ezzel az intracelluláris Ca2+-raktárakból történő mobilizáció gátlására, 

mérséklésére lehet következtetni. Valamint CaCl2, Noradrenalin, KCl együttes adása során 

szintén csökkent a simaizom kontrakciós válasza az extraktum jelenlétében, tehát nem csak az 

intracelluláris Ca2+-mobilizációra, hanem az extracelluláris Ca2+-csatornák működésére is 

inhibítor hatással lehet. Ezen eredmények alapján arra következtethetünk, hogy a klasszikus 

értelemben vett spazmolítikumokhoz hasonlóan nem- specifikus és nem-kompetitív módon 

gátolja a simaizom kontrakcióját.   

További kutatások során szignifikáns csökkenést találtak Wistar kísérleti patkányok artériás 

vérnyomásának mérése során, a fehér fagyöngy alkoholos kivonatának használata 

következtében, ahol az a. carotis vérnyomását követték direkt módszerben.Éteres és acetátos 

óldószeres kivonás csak nagyobb dózisban ért el hasonló vérnyomáscsökkenést. Atropin 

adása után, mely nem szelektív muszkarin-receptor blokkoló, a kivonat vérnyomáscsökkentő 

hatása elmaradt. Hexocyclin (szelektív muszkarin-receptor inhibítor)  kezelés pedig amellett, 

hogy elmaradt a vérnyomáscsökkentő hatás még jelentősen növelte a vérnyomást és ezáltal 

csökkentette a kivonat vérnyomáscsökkentő hatását. Ezek az eredmények felvethetik annak 

lehetőségét, hogy a kivonatnak paraszimpatomimetikus hatása van. 
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Expediálási ismeretek: 

  

  

 


