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szülők szomorú adottságként fogadják el 

azt a tényt, hogy a közösségbe (bölcsődé-

be, óvodába) kerülő gyermek az első télen 

legalább annyit hiányzik, mint amennyit 

ottlenni tud. Erre a sok hiányzásra az interneten „ki-

művelt” anyukák elfogadható „orvosi” magyarázatot is 

találnak, hiszen a kisdedek immunglobulin koncentrá-

ciója meg sem közelíti a felnőttkori normál értékeket. A 

hiányzás leggyakoribb oka valamilyen, többnyire orr-

váladékozással és köhögéssel járó (jó esetben láztalan) 

légúti gyulladás. Ezt szinte mindig vírus okozza, ezért a 

szisztémásan adott antibiotikum többnyire felesleges. 

Az orrváladék vírusfertőzés esetén vízszerű, allergi-

ás kóreredetkor üvegszerű, tapadós, bakteriális felülfer-

tőződés esetén pedig sűrű, sárgászöld. Ha „csak” nátha 

áll fenn, elegendő lehet 5-6 napos dekongesztáns orr-

spray (vagy orrcsepp) kezelés.

Az alapkérdés viszont nem az, hogyan kezeljük a 

náthát, hanem az, hogy el kell-e fogadnunk, hogy a kö-

zösségbe kerülő gyermek okvetlenül nagyon gyakran 

lesz beteg. Ezt nem kell elfogadnunk.

A kisdedek (és felnőttek) immunitása ugyanis ja-

vítható. Most nem elsősorban a nagyon súlyos, vele-

született immundefektusban szenvedőkre gondolok, 

akiknek rendszeres intravénás immunglobulin-pótlás-

ra vagy csontvelő-transzplantációra van szükségük, 

hanem az „átlagos” emberekre.

Nyilvánvaló, hogy ha rosszul működik az immun-

rendszerünk, akkor gyakran kapunk el fertőző beteg-

ségeket, és azokból a megszokottnál lassabban épü-

lünk fel. Célszerű tehát, ha az immunrendszerünket 

megpróbáljuk megerősíteni. Ez alól két kivétel van. Az 

egyik a szervátültetés (ez esetben a recipiens az élete 

végéig immunszupressziót igényel, hogy ne lökje ki a 

számára idegen szervet), a másik az allergia, ahol nem 

egyszerűen javítani, hanem megváltoztatni kell az im-

munrendszerünket.

Az immunitás befolyásolására legjobb példa a sok, 

nagyon hasznos védőoltás. Ezeknek is két formája van. 

Egyik az aktív immunizálás, mellyel sikerült például az 

egész világon megszüntetni az évszázadokon keresz-

tül rettegett himlőt; ezzel tudtuk minimalizálni a még 

60 évvel ezelőtt is százezreket megnyomorító járvá-

nyos gyermekbénulást vagy a „morbus Hungaricus”-

ként emlegetett tuberkulózist. Az immunizálás másik 

formája a passzív immunizálás, melynek során a már 

megbetegedett embernek a kész ellenanyagot adjuk 

be. Erre jó példa a tetanusz, ami ellen már csecsemőko-

runkban megkapjuk az aktív immunizálást, de ha már 

tetanuszosok vagyunk, akkor a tetanusz-antitoxinra, 

vagyis a kész ellenanyagra van szükségünk.

Lássuk ezek után, milyen egyéb lehetőségünk van 

immunitásunk erősítésére.

 A védőoltások kiváló eredményeit látva egyrészt 

minden évben kaphatunk (gyermekek és öregek szá-

mára ingyen) influenza fertőzés elleni aktív immuni-

zálást, másrészt svájci kutatók szájon át alkalmazható 

szert is készítettek a leggyakrabban légúti betegséget 

okozó baktériumok sejtfalából. Saját tapasztalatom 

szerint ez utóbbinak óvodás gyermekeknél történő kú-
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raszerű alkalmazása következtében igen nagymérték-

ben csökkent a légúti betegségek gyakorisága és en-

nek kapcsán a közösségből való hiányzások száma és 

időtartama1. Érdekes, hogy a készítmény nem csupán 

a gyógyszerkapszulában szereplő baktériumok ellen 

nyújtott védelmet.

Másik lehetőség a nyomelemeket (főként cinket!) és 

multivitaminokat (sok C-vitamint is) tartalmazó kom-

binált készítmény kúraszerű adása. Dolowschiák Anna-

mária doktornővel kettős vak módszerrel és kontroll 

csoporttal végzett vizsgálatunkból az derült ki, hogy 

az ilyen tablettát szedő gyermekek szignifikánsan ke-

vesebbet hiányoztak az iskolából, óvodából és jóval 

ritkábban szorultak antibiotikus kezelésre, mint a velük 

egykorú, de ilyen kezelésben nem részesülő társaik2.

 A C-vitamint (aszkorbinsav) az emberi szervezet 

nem tudja előállítani. Erős antioxidáns hatása révén 

megóvja a sejteket az oxidatív stressztől. Hiánya skor-

butot és fertőzésekre való hajlamot okoz.

A D-vitaminról is köztudott, hogy nemcsak a csont-

anyagcserében játszik nélkülözhetetlen szerepet, és a 

hiánya nemcsak „angolkór”-t okoz, hanem a veleszüle-

tett immunitás súlyos károsodásával is jár3.

 A cinkről pedig legalább annyit kell tudnunk, hogy 

amellett, hogy az emberi szervezet több mint 200 

enzimjének nélkülözhetetlen alkotóeleme, alapvető-

en szükség van rá a T-limfociták szaporodásához és 

limfoblaszttá való alakulásához, tehát a sejtes védeke-

zéshez nélkülözhetetlen4.

Amennyiben 10 mg cinket 1000 mg C-vitaminnal 

együtt adtak Svájcban 94 náthás embernek, az orrfo-

lyásuk 5 nappal hamarabb szűnt meg és a többi tüne-

tük is gyorsabban javult5.

Vírusfertőzések kezelésére és megelőzésére is al-

kalmas (immunmoduláló) szer az inozin-acedoben-

dime-pranol. Ennek a következő immunológiai ha-

tásai bizonyítottak: növeli a CD3+ T-limfociták számát, 

serkenti a natural killer (NK) sejtek és a mononukleáris 

sejtek fagocita aktivitását, a mitogén vagy antigén által 

aktivált sejtekben Th1-es választ indukál (azaz növeli a 

TNF-alfa és az IFN-gamma szekréciót), limfoproliferativ 

választ vált ki, növeli az IL-1 és IL-2 termelést és az IL-2 re-

ceptor expresszióját, serkenti a T-limfociták T-citotoxikus 

sejtekké és T-helper sejtekké történő differenciálódá-

sát, valamint serkenti a B-limfociták plazmasejtekké 

történő átalakulását (és ezáltal az immunglobulin-ter-

melést) is, a betegek 75%-ában hirtelen nagymérték-

ben megnöveli a mononukleáris sejtek számát, ezzel 

szemben csökkenti az PHA által kiváltott IL-10 termelés 

fokozódást (az IL-10 mind a veleszületett, mind a szer-

zett immunitás legfontosabb „elnyomó”-ja), illetve az 

IL-3 és IL-4 termelést.

Kedvező hatását az alábbi kórállapotokban ész-

lelték: vírusos eredetű felsőlégúti gyulladások, bron-

chiolitis, heveny hörghurut, vírusos tüdőgyulladás, 

asztma, bárányhimlő, kanyaró, fertőző májgyulladás, 

ajak herpesz, stomatitis aphtosa, genitális herpesz, 

herpes zooster, herpes keratitis, immunkárosodással 

járó atopiás dermatitis, idős egyének húgyúti- és lég-

úti fertőzéseinek a megelőzése, HIV-fertőzöttség, scle-

rotizáló panencephalitis, condyloma, laryngealis papil-

lomatosis, Dengue hemorrhagiás láz, cytomegalovírus 

fertőzés, mononucleosis infectiosa (Epstein-Barr vírus), 

veleszületett immundefektus, Behcet szindróma6.

Mivel a gyógynövényeket évezredek óta használják, 

természetesen olyanokat is találtak közöttük, melyek 

bizonyos fokú védelmet nyújtottak a betegségek ellen, 

valamint meggyorsították és enyhébbé tették a légúti 

gyulladások lefolyását7.

A GyóGyGoMBA HATáSA Az IMMuNrENDSzErrE

Karácsonyi Sándornak, a Szlovákiában élő magyar kuta-

tónak köszönhető egy bizonyos laskagomba (Pleurotus 

ostreatus) hatóanyagának, a béta-D-glükánnak a meg-

ismerése8. Ez a speciális béta-glükán C-vitaminnal és 

cinkkel kiegészítve van forgalomban. Lengyel és szlo-

Pleurotus ostreatus
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des) gyökerének a kivonata. Ezt az afrikai zulu törzs 

több száz éve használja emésztőrendszeri- és légúti 

gyulladások kezelésére. Európába Charles Stevens hoz-

ta be 1920-ban (mivel ő maga is meggyógyult tőle). Ma 

már tudjuk, hogy antivirális és antibakteriális hatása 

mellett jó immunstimuláns is – hazánkban is forgalom-

ban van. Klinikai vizsgálatok szerint jelentősen csök-

kenti a heveny hörghurut és az orrmelléküreg-gyulla-

dás tüneteit gyermekeknél és felnőtteknél, lerövidíti a 

nátha időtartamát és mérsékli a súlyosságát.

820 heveny hörghurutban szenvedő gyermek ke-

zelésének ezzel a szerrel történt kiegészítése mind a 

betegség időtartamát, mind a súlyosságát szignifikán-

san csökkentette. 143 tonsillopharyngitisben szenve-

dő gyermek kezelését is kiegészítették 6 napig ezzel a 

szerrel. A kezelés 4. napján a tünetek súlyossága szigni-

fikánsan kisebb volt, mint a csak „hagyományos” keze-

lést kapóké. 61 (1–14 éves) vírusfertőzésben szenvedő 

asztmás gyermeknek is adták a készítményt. Mind a 

köhögésük gyakorisága, mind az orrtüneteik jelentő-

sen mérséklődtek. Az ebbe a csoportba tartozók aszt-

más rohamainak a száma összesen 6 volt, szemben a 

hasonló korú kontrollcsoport 15 rohamával14.

A bíbor kasvirág (Echinacea purpurea) neve a gö-

rög echinos szóból ered, ami sündisznót jelent. Tüskés 

magja az elnevezését adó német botanikust (Conrad 

Moench) a sündisznóra vagy tengeri sünre emlékeztet-

te. Tapasztalatok szerint hasznos a légúti egészség meg-

vák gyermekgyógyászok 194 (átlagosan 3,7 éves), visz-

szatérő légúti fertőzésben szenvedő gyermeket kezel-

tek vele. A vizsgált területen e betegség gyakorisága 

6% körüli volt. A kezeltek betegségi gyakorisága 4,18% 

lett, a kontrollok 8,71%-ához képest. A betegség miatt 

hiányzott napok száma 19,3 napra csökkent az előző 

évi 31,8-ről9. A készítmény nemcsak gyermekeknél, ha-

nem élsportolóknál is csökkentette a visszatérő felső 

légúti fertőzések gyakoriságát és időtartamát, emellett 

az NK sejtek számát is növelte10.

A GyóGyNöVÉNyEK SzErEPE A BETEGSÉGEK  

MEGELőzÉSÉBEN ÉS KEzELÉSÉBEN

A kurkuma a Curcuma longa növény kivonata. Indiá-

ban már 4000 éve eredményesen használják. Vogel és 

Pelletier 1815-ben izolálták, majd Lampe és munkatársai 

1913-ban szintetikusan is előállították11. 1949-ben a Na-

ture-ben jelent meg az a híres cikk, amelyben antibak-

teriális aktivitását ismertették12. 

Az elmúlt 20 évben több ezer tudományos közle-

mény vizsgálta a hatásmechanizmusát. Így ma már tud-

juk, hogy igen erős antioxidáns, gyulladáscsökkentő és 

antibakteriális hatása is van. Az emberi szervezet csak-

nem minden, idült gyulladáson alapuló betegségében 

eredményesen próbálták már ki. Így például gyulla-

dásos bélbetegségben, hasnyálmirigy-gyulladásban, 

neurodegeneratív betegségekben, kardiovaszkuláris 

megbetegedésekben, asztmában és hörghurutban, 

idült vesebetegségben, diabetesben, elhízásban, scle-

rodermaban és pikkelysömörben13. 

Egy másik hatékony, immunitást befolyásoló növé-

nyi alkotórész az afrikai muskátli (Pelargonium sidoi-

Afrikai muskátli (Pelargonium sidoides)

Curcuma longa
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őrzéséhez, lecsökkenti a „megfá-

zás” időtartamát. Ma már tudjuk, 

hogy flavonoidok a hatóanyagai.

Klinikai vizsgálat során a kont-

rollcsoporthoz képest kevesebb 

mint a felére (58%-kal) csökken-

tette a nátha incidenciáját, és át-

lagosan 1,4 nappal csökkentette 

a betegség időtartamát. In vitro 

gátolni tudta a vírusok szaporo-

dását és a proinflammatorikus 

mediátorok felszabadulását15.

 A fekete bodza (Sambucus 

nigra) teáját (egyébként ez az 

egyetlen nem mérgező bodzafaj-

ta hazánkban) már a honfoglalás 

óta használják a nátha tüneteinek 

enyhítésére. Nagy mennyiség-

ben tartalmaz C-vitamint, emellett rutin, karotenoidok, 

aminosavak és tannin van benne. Flavonoidjai miatt 

erős antioxidáns, ezáltal megvédi a sejteket a szabad-

gyökök által okozott károsodástól. Placeboval ellen-

őrzött klinikai vizsgálat során Norvégiában, 60 bodza 

kivonattal kezelt influenzás beteg tünetei 4 nappal 

gyorsabban szűntek meg, mint a kontrolloké és a kont-

rolloknál szignifikánsan kevesebb tüneti gyógyszerre 

szorultak16. Amikor a bodzát Echinaceával kombinálták, 

olyan hatékony volt az influenza kezelésében, mint a 

hagyományos, oseltamivir nevű antivirális szer. Auszt-

rál kutatók repülőgépen utazók nátháját próbálták 

megelőzni bodzakivonattal17. Az a 312 utas, aki ezt kap-

ta indulás előtt, majd még 4 napig, rövidebb ideig lett 

náthás (összesen 57 napig, szemben a kontrollok 117 

napjával), és a tüneti összpontszámuk is jóval alacso-

nyabb volt (247 vs. 583).

A csipkebogyó a vadrózsa (más néven: gyepűrózsa, 

csipkerózsa, csipkebokor) áltermése. Latin neve Rosa 

canina L, ahol az „L” nem Linnére utal, hanem azt jelenti, 

hogy a növény a Lito subspecieshez tartozik. Európá-

ban az utolsó jégkorszak után terjedt el. Egészségügyi 

felhasználásáról elsőként az idősebb Plinius (i. e. 79–23) 

számolt be, aki a kutyaharapás gyógyítására ajánlotta 

(nagy valószínűség szerint innen ered a „canina” elneve-

zés). Ezt követően Európában a német Hildegard Bingen 

(1098–1179) használta, mint erősítő tea alapanyagot. 

Nemcsak a bogyóját, hanem a gyökerét, ágacskáit, le-

veleit, virágját is felhasználják. Ma már tudjuk, hogy a 

hatóanyagai között a vitaminokon kívül flavonoidok, 

karotenoidok és esszenciális zsírsavak is vannak18.

Marstrand és munkatársa 2016-ban, placeboval el-

lenőrzött kettős-vak vizsgálattal igazolták, hogy a mű-

tét előtt álló, végstádiumú osteoarthritises betegek 4 

hónapig tartó (napi 5 g) szárított csipkebogyóporral 

történő kezelése a kezeltek ízületeinek mozgathatósá-

gát szignifikánsan (p=0,012) nagyobb mértékben javí-

totta, mint a placebo, javult a napi aktivitási indexük és 

a kezeltek 65%-ának erősen csökkent az ízületi fájdal-

ma, bár ez szignifikánsan kisebb arányban (35%-uknál) 

a kontrollcsoportban is bekövetkezett (p=0,046). A 

tüneti gyógyszerek (paracetamol, kodein, szintetikus 

ópium származékok) használata is csökkent a csipke-

bogyót szedőkön19. 

Bíbor kasvirág (Echinacea purpurea) Fekete bodza (Sambucus nigra)
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Christensen és munkatársai 2008-ban három, min-

den tudományos kívánalomnak megfelelő közlemény 

összefoglalása során megállapították, hogy annak a 

145 osteoarthritises betegnek, akik 3 hónapig kaptak 

csipkebogyóport, a fájdalma szignifikánsan nagyobb 

mértékben csökkent (p=0,002), mint a 142 placebot 

kapóé. Kedvezőtlen mellékhatást nem észleltek20.

A vastagbélrák a második leggyakoribb rosszindu-

latú daganat a világon. Turan és munkatársai a 2018 de-

cemberében megjelent közleményükben leírják, hogy 

a Rosa canina kivonat in vitro a daganatsejtekre nézve 

citotoxikusnak bizonyult oly módon, hogy a sejtciklust 

megakasztotta az S-fázisban és a telomeráz-expresszió 

gátlásával lehetővé tette a daganatsejtek apoptózisát, 

azok elpusztulását. A szerzők hangsúlyozzák, hogy az 

in vitro eredmények alapján nem lehet extrapolációval 

következtetni az in vivo hatásra21.

Tunéziai kutatók összefoglalják, hogy az arab or-

szágokban is hagyományosan a légúti gyulladások 

kezelésére használják a csipkebogyót, de a gyulladás-

csillapító hatása mellett elhízást gátló és antidiabetikus 

hatását is megfigyelték22. Ezek a hatások nagy valószí-

nűség szerint azon alapulnak, hogy a csipkebogyóban 

lévő polifenolok gátolni tudják a keményítő maltózzá 

történő lebomlását. Ezt a lépést az alfa-amiláz enzim 

végzi, majd az alfa-glukozidáz a maltózt glukózzá ala-

kítja át. A polifenolok mindkét enzimet blokkolni tud-

ják, ezáltal megakadályozva a cukor keletkezését. 

Szlovák kollégák 2015-ben azt igazolták, hogy a vad-

rózsa virágjának etanolos kivonata a rettegett Pseudo-

monas aeruginosa szaporodását teljesen meggátolja, 

míg a metanolos kivonat az Escherichia coli ellen jó. 

Emellett a virág kivonata gombák (Aspergillus niger, Fu-

sarium culmorum, Alternaria alternata) ellen is hatásos23.

A leírtakból következik, hogy a kiváló tulajdonságokat 

ötvöző kombinált készítmények eredményesen hasz-

nálhatók a légúti gyulladások megelőzésére és korai stá-

diumban történő kezelésére, de előrehaladott esetek-

ben nem váltják ki a szükséges gyógyszeres kezelést. 
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