
Motto:  
„Salus aegroti suprema lex esto!” 

Hippocrates  
 

 

A beteg java legyen a legfőbb törvény! 

 
 

A Bács-Kiskun Megyei Kórház Onkoradiológiai Központjában, dr. Szűcs 

Miklós intézetvezető főorvos vezetésével 2002. júliusában megalakult a 

„Természetes eredetű anyagok az onkológiában” elnevezésű munkacsoport, 

melynek céljairól dr. Boda Évát, a munkacsoport titkárát kérdeztük. 

– Az onkológiai betegellátás csak komplex formában szinte minden 

diszciplina együttes, összehangolt munkájával képzelhető el. A beteg testi 

és lelki egyensúlya nagyban befolyásolja az elérhető eredményeket – 

hangsúlyozza dr. Boda Éva. – Munkacsoportunk célul tűzte ki, hogy a 

Természetes eredetű anyagokból előállított készítmények helyét, szerepét 

pontosítsa az onkológiai ellátás komplex rendszerén belül. 

– Ez az előremutató szemlélet egyelőre még koránt sem tekinthető 

általánosnak az orvostársadalmon belül. 

– Meggyőződésünk, hogy az orvosi eskü kötelez bennünket arra, hogy a 

gyógyhatású készítmények használatakor is tisztában legyünk azzal, hogy 

mit miért teszünk, s milyen következményekkel kell számolnunk.  

– Milyen területekre terjed ki jelenleg a munkacsoport tevékenysége? 

– A megalakulás óta eltelt 10 hónap sok tennivalót hozott. A munkacsoport 

összeállította az elsőként vizsgálni kívánt gyógyszernek nem minősülő 

gyógyhatású készítménnyel  - a „Macskakarom” tabletta - lefolytatni 

tervezett Klinikai Protokoll-t. Megtörtént a klinikai vizsgálatban résztvevő 

hazai és nemzetközi szakértők felkérése is. A klinikai vizsgálat  a 

szükséges engedélyek megléte után kezdődhet majd. A 150 daganatos 

beteg részvételével tervezett Protokoll két klinikai területen indul. A 

betegeket meghatározott szoros protokoll szerint követjük, egy 

randomizált (meghatározott rendszer szerint kiválasztott), placebo 

(hatóanyagot nem tartalmazó, de az eredeti készítményre teljesen 

hasonlító szer) kontrollos, összehasonlító vizsgálat formájában. Jelenleg 

az Ashaninka Pharma Kft. jóvoltából 40 beteg ingyenesen juthat a 

készítményhez. A múlt év októberében kezdődött a Macskakarom 

tablettával kapcsolatos megfigyelések tapasztalatait a munkacsoport tagjai 

(klinikai centrumok)gyűjtik össze. 

– Mire terjednek ki a megfigyelések? 

– A kemoterápiás kezelésben részesülő daganatos betegek esetében 

vizsgáljuk, hogy a Macskakarom alkalmazása mellett csökkennek-e a 



mellékhatások, javítja-e a tabletta az életminőséget, gátolja-e a 

daganatkiújulást, okoz-e mellékhatásokat.  

A sugárterápiában részesülő betegeknél a vizsgálatok tárgya, hogy 

csökkennek-e a kezelés mellékhatásai, javul-e az életminőség.  

Az aktív onkológiai kezelésben már nem részesülő, előrehaladott 

stádiumú daganatos betegeknél arra szeretnénk választ kapni, hogy javul-e 

a Macskakarom tabletta alkalmazása mellett az életminőség, illetve képes-

e a daganat növekedését lassítani. 

– Milyen tapasztalatokról tudnak eddig beszámolni? 

– Az eltelt időszak alatt  mellékhatások elenyésző számban jelentkeztek, 

emiatt a megfigyelésből csak néhány beteg esett ki. Elmondható, hogy a 

készítmény javította a betegek általános közérzetét, étvágyát és az adott 

terápiás kezelések mellett alkalmazva azok mellékhatásai elviselhetőbbek 

voltak.  

 

 

Macskakarom 

Uncaria tomentosa (Willd.) D.C. 

 

A dél-amerikai esőerdőben élő indián őslakosok az Uncaria tomentosa lián 

kérgét, gyökerét, levelét több, mint 2000 éve használják.  

Legtöbb adat a perui ashaninka indiánok tudáskincséből maradt ránk, akik 

elsősorban reuma, különböző fertőzések, allergiák, asztma, daganatos 

betegségek és sok más panasz kezelésére használták a feljegyzések szerint igen 

jó eredménnyel.  

A növény terápiában jelentős alkaloidjainak izolálása és leírása után elkezdődtek 

az első klinikai vizsgálatok. 1994-ben a WHO támogatásával szervezett Uncaria 

fajokkal foglalkozó konferencián hivatalosan is gyógynövényként ismerték el. 

A farmakológiai és klinikai vizsgálatok ez ideig elsősorban az immunstimuláns, 

tumorgátló, gyulladáscsökkentő hatások vizsgálatára, valamint a terápiás 

területek körülhatárolására, illetve a megfelelő gyógyszerformák és adagok 

(dózisok) meghatározására irányultak. Figyelmet érdemelnek a toxikológiai 

vizsgálatok, valamint az esettanulmányok is. Wurm és munkacsoportja (1997, 

1998) megállapította, hogy a pentaciklikus oxindol alkaloidok humán endothel 

sejtekben egy lymphocyta proliferációt szabályozó faktort választanak ki. A T 

lymphocyták proliferációja megnövekedett a pentaciklikus oxindol 

alkaloidokkal való kezelés hatására.  

Ezzel együtt a lymphoblastok és lymphoblastoid sejtvonalak proliferációja gátolt 

volt. Úgy tűnik tehát, hogy a pentaciklikus (de csak a pentaciklikus) alkaloidok 

szabályozni képesek a humán immunválaszt, ezáltal a szervezet nem 

specifikus immunvédekezésében jelentősek. Az eredmények felhívják a 

figyelmet a pentaciklikus és tetraciklikus oxindol alkaloidok antagonisztikus 

hatására, melyet a macskakarom készítmények előállításánál, 



minőségellenőrzésénél feltétlenül indokolt figyelembe venni (Lans 1998, Wurm 

1998, Keplinger 1996, 1999).  

 
Jelentős hatásról számol be a szakirodalom az Uncaria kivonatoknak a sejtek 

védelmében való szerepéről. A sejtvédő hatást – figyelembe véve az alkalmazott 

dózisokat – jó összhangban találták az antioxidáns aktivitással.  

 

A kivonatok nem mutattak mutagén sajátságot a Salmonella typhimurium 

különböző törzseire, viszont antimutagén védő hatásúak voltak UV besugárzás 

és 8-metoxi-psoralen-nel kiváltott fotomutagenesisben ugyanebben a kísérleti 

modellben.  

 

Az Uncaria tomentosa kéreg különböző technológiával előállított kivonatait 

számos teszt-modellben vizsgálták, és minden esetben kifejezett 

gyulladáscsökkentő hatást regisztráltak.   

In vitro kisérletekben igazolták a macskakarom kivonatok TNF  produkciót 

gátló hatását, ami különösen kifejezett volt vizes kivonatok esetében (Sandoval 

et al. 2000). 

 

A macskakarom kivonatok tradicionális felhasználása között számos utalás van 

a fertőzéses megbetegedésekben való értékéről. A kéregből izolált kinovasav 

glikozidok erőteljes vírusellenes hatást mutattak két RNA vírus infekció esetén 

(MIC50 = 20-60 mg/l) (Aquino et al. 1989). 

 
Az Uncaria tomentosa kivonatok sejtkultúrában gátolták a tumor sejtek 

növekedését és szaporodását Sheng et al.  (1998) azt a következtetést vonta le, 

hogy a tapasztalt hatás az apoptosis indukációjával  és nem a necrosis 

indukációjával valósul meg.  

A macskakarom kéreggel illetve különböző készítményeivel elvégzett 

toxikológiai vizsgálatok azt mutatják, hogy kísérleti állatokon akut és subakut 

toxicitás tesztekben viszonylag nagy dózisokban is biztonságosak.  

Szisztematikus vizsgálatok, kivált tartós alkalmazás vonatkozásában 

hiányoznak, illetve a készítmények standardizálásának hiánya az értékek 

összehasonlíthatóságát nem teszik lehetővé.  

E szisztematikus vizsgálatok hiányát kívánja pótolni a  múlt év derekán 

életre hívott munkacsoport egy hatóanyagra standardizált, OGYI 

engedéllyel rendelkező, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású 

macskakarom tabletta készítménnyel, amelyben a POA hatóanyag tartalom 

5mg. 

 

 

 

 


