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Az onkológiai betegek kezelése komplex feladat, s a legjobb
eredmény elérése csak holisztikus szemlélettel lehetséges. Az
onkológiában a hagyományos terápia mellett mindig is léte-
zett a konvencionális kezelésen túli, biomedicinától eltérô ala-
pokon nyugvó terápia.
Fontos különbséget tenni az onkológiai kezelés helyett alkal-
mazott úgynevezett alternatív terápiák és a hagyományos on-
kológiai kezelés mellett alkalmazható komplementer medicina
között. A kezelôorvos felelôssége, hogy a hippokrateszi eskü-
ben fogadott „Salus aegroti suprema lex esto!” ,„ A beteg java
legyen a legfôbb törvény!”-nek eleget téve a betegség lefolyá-
sát esetlegesen kedvezôen befolyásoló gyógymódokhoz hozzá-
juttassa betegét, ne tiltson olyan lehetôségektôl, melyek segít-
hetnek, tiltsa azokat melyek árthatnak.
Ezen elveket szem elôtt tartva a kecskeméti Onkoradiológiai
Központban 2002-ben megalakult a „Természetes eredetû ké-
szítmények szerepe az onkológiában” nevû munkacsoport. 
A csoportban neves gyógyszerészek, onkológusok dolgoznak, 
s célul tûzték ki, hogy a különbözô természetes eredetû, az on-
kológiában használt gyógyhatású készítményekkel klinikai
vizsgálatokat végeznek. Az eredmények közlésével segítik 
a kollegákat a megfelelô készítmények kiválasztásában. 
A komplementer kezeléseket is tartalmazó programokat szá-
mos nagy rákközpontban (pl. Memorial Sloan-Kettering, Dana-
Farber, University of California, MD Anderson) alkalmazzák,
melyek gyakorlati és elméleti szempontból is egyesítik a hagyo-
mányos és a komplementer medicinát, létrehozva az „integ-
ratív onkológiának” nevezett szakterületet.

A daganat megelôzésére az American Cancer Society nemzet-
közi ajánlást tett, melyben megfogalmazták azokat az irányel-
veket, amelyek betartásával aktív részesei lehetünk egészsé-
günk megôrzésének.

DAGANAT ELLENES TÁPLÁLKOZÁSI FAKTOROK:

Antioxidáns hatású vegyületek:
C-vitamin:
Emésztôrendszeri daganatok megelôzésében jelentôs. Napi
ajánlott mennyiség: 100-500 mg. 
E-vitamin:
Zsírban oldódó vitamin, napi maximális dózisa: 400-800 mg.
Megtalálható gabonanemûek csírájában, májban, húsban, to-
jásban.
Béta-karotin:
A rák kifejlôdésének korai szakaszában védô hatása lehet. 
Napi ajánlott dózis: 25000-50000 NE 2-3 hétig. Zöld levelû nö-
vényekben, fôzelékekben, béta karotin formájában van jelen,
valamint a csukamájolaj is tartalmazza. Vajban, tojássárgájá-
ban, tejszínben található.
Szelén:
Bizonyos daganatok kialakulását csökkentheti, pl. bélrendszeri,
prostata, és a tüdôrák. Nagy dózisban toxikus, napi ajánlott
maximális dózis 200 µgramm. 
Ásványi sók
Kalcium: 
A bélben lévô epesavakat közömbösíti, ezáltal csökkenti a vas-
tagbél daganat kialakulásának valószínûségét.
Fitokemikáliák
Izoflavonoidok
Szója alapú étrend nagy mennyiségben tartalmazza. Eper, sze-
der, piros ribizli, dió, bizonyos szôlôfélék nagyobb mennyiség-
ben tartalmazzák. A flavin készítményekben koncentrált for-
mában vannak jelen. Ösztrogén vagy antiösztrogén hatása 
lehet, tirozin-kináz gátló, aromatáz gátló hatású. 
Ligninek:
A hántolatlan magvakban van, az ebbôl készült kenyérben is.
Az endothelsejt szaporodást gátló hatása emelhetô ki, mely mi-
att a tumor vascularisátiót képes gátolni. A Tönkölybúza 
kiemelhetô e csoportból igen kedvezô élettani hatásai révén,
amit speciális aminósav összetételének is köszönhet.

Szaponinok:
A szójában 5-8%-ban van jelen, Ginseng kivonatokban is ma-
gas a koncentrációja. Direkt sejtölô és növekedést gátló hatá-
sú. Epesavakat közömbösíti. A szója jelentôségét jól mutatja,
hogy az ázsiai népeknél, ahol a fehérjebevitel 10%-a szója for-
májában történik kevesebb az emlôrák és a vastagbélrák.
Zöldség és gyümölcsfélék fitokemikáliái, például a ká-
posztafélékben megtalálható sulphorophan képes eltávolíta-
ni a rákkeltô anyagokat a bélhuzamból. A brokkoli, kelbimbó,
kelkáposzta, karfiol, fehérrépa is tartalmazza. Jótékony lehet 

a paradicsom, P-kumarinsav, klorogénsav tartalma gátolja
a nitrózoaminok intracellularis kialakulását. A zöldpaprika, 
a sárgarépa, az ananász és a földieper is tartalmazza. A zöld
tea védôhatását polifenol tartalmával magyarázzák, mely
antioxidáns és apoptózist indukáló hatású. 
A gyógyhatású készítmények szerepe a fentiek alapján jól ért-
hetô, azonban a daganatos betegek kezelése alatt nagyon fon-
tos, hogy a kezelôorvossal egyeztessen a beteg. Bizonyos keze-
lések mellett ugyanis káros is lehet a szerek, gyógynövények,
gyógyteák alkalmazása, és mindenképpen veszélyes, ha az
ajánlott napi mennyiséget meghaladó ásványi só, vitamin kerül
a szervezetbe.
Tudnunk kell, hogy a táplálék kiegészítôk nem helyette-
síthetik a teljes étrendet.
Nagyon fontos, hogy az alkalmazott készítmények összetétele,
tisztasága szavatolt legyen!
A daganatos betegség megelôzésében és a kezelés alatt egy-
aránt fontos a kiegyensúlyozott ásványi só, és vitamin bevitel,
de a túladagolás káros lehet.

Röviden néhány gyakran alkalmazott gyógyhatású ké-
szítményrôl:
Legjelentôsebb képviselôjük az onkológiai indikációban kiegé-
szítô tápszerként törzskönyvezetett AVEMAR, melyet a beteg-
ség minden stádiumában fogyaszthat a beteg. Legfontosabb
hatásai a daganatos proliferáció gátlása, melyet a daganatos
sejt anyagcseréjének gátlása révén fejti ki. Antimetasztatikus
hatást colorectális daganatos betegek vizsgálata kapcsán ész-
leltek.  Az immunrendszert erôsítô hatását a makrofágok és az
általuk termelt citokinek által éri el. Apoptósist indukál. Kemo-
preventív hatása is igazolódott kis számú beteggel végzett kli-
nikai vizsgálat során. A klinikai vizsgálatok és megfigyelések
igazolták életminôség javító, számos esetben testtömeget nö-
velô hatását is. Természetes eredetû, a búzacsíra speciális fer-
mentációjával állítják elô. Kombinálható más készítményekkel
is. Több klinikai vizsgálat igazolta hatékonyságát.
BÉRES csepp ásványi anyagokat nyomelemeket tartalmaz
szerves molekulákhoz koordinatív kötéssel kapcsolva. Ezáltal
számos enzim kofaktoraként biokémiai folyamatok sokasá-
gának irányításában vesz részt. Helyreállítja a nyomelem 
hiánnyal járó állapotokat. Immunerôsítô, NK sejt aktivitást
fokozó. Kemoterápiás kezelés alatt is adható. Étvágyat, köz-
érzetet javítja. Fájdalomérzetet csökkentette bizonyos klini-
kai vizsgálatokban.
FLAVIN 7 legfontosabb összetevôi a resveratrol és 12 flavonoid.
Daganatsejt szaporodást, metasztázist gátló hatását ezeknek
tulajdonítják. Antiangiogenetikus. Antioxidáns hatása is jele-
netôs. Onkológiai szempontból kiemelendô mutáció ellenes
hatása. Onkológiai betegeken való alkalmazásáról tudományos
igényû klinikai vizsgálat nem áll rendelkezésre.
JUICE PLUS kapszula, mely teljes érésû zöldségekbôl és gyü-
mölcsökbôl készült speciális táplálék kiegészítô. Tudományos
kutatások igazolták jó biológiai hasznosulását. Az antioxidáns
szint növekedést, immunrendszer mûködését javító, DNS repair
fokozó,valamint homocisztein szint csökkentô hatásait. Jelen-
leg a Texasi Egyetem MD Anderson Rák Kutató Központja fog-
lalkozik a JUICE PLUS-nak táplálkozási szokásainkra és az élet-
minôségre gyakorolt hatásaival. A fenti eredmények alapján
ideális táplálék kiegészítô lehet a megelôzésben és a betegség
idôszaka alatt. Nyomelem, vitamin és flavonoid összetétele ide-
ális, onkológiai betegségek megelôzésének egyik természetes
alapú segítôje lehet. Kardiológiai betegségek megelôzésére
több klinikai vizsgálat folyamatban van.
NONI JOUCE egy természetes eredetû táplálék kiegészítô,
mely Tahiti szigetein honos Morinda citrifolia növény gyümöl-
csébôl készül. Magas xeronin tartalma miatt több betegségben
alkalmazható kiegészítô kezelésként. Daganatos betegségek-
ben sejtszinten DNS mutáció gátló lehet, s a daganatsejtek sza-
porodását is képes volt gátolni egyes in vitro kísérletekben.
Antioxidáns, gyulladást csökkentô, áttétképzést gátló hatása is
igazolódott állatkísérletekben. Vitamin és nyomelem tartalma
kedvezô, szerepe lehet a megelôzésben is.

MACSKAKAROM tabletta, TOA mentes. Perui gyógynö-
vény, hatóanyagra standardizált ext.siccum készítménye. 
Legfôbb hatásai révén immunstimuláns, T- lymphocyta prolifer-
átiót serkenti, IL-1, IL-6 termelést fokozza. 
Antioxidans, antimutagén, TNF alfa csökkentô, apoptózist in-
dukáló hatásai igazolhatóak. COX-2 gátló hatása révén gyulla-
dáscsökkentô, ezt a hatását  klinikai vizsgálatban Indometaci-
nummal összehasonlítva igazolták. 
Az egészséges sejtek stressz tûrô képességét növeli. Mindezen
tulajdonságai az onkológiai betegségek kezelésében alkalmaz-
hatóvá teszik. 
Klinikai megfigyelések hatását kemoterápia mellett (kemopre-
ventív), cachexiában, myelomában, étvágytalanságban, prosta-
tacarcinomában igazolták. Értékelhetô klinikai vizsgálat nem
történt. 
Lényeges tudni, hogy a megfelelô hatás a TOA (Tetracyclic
oxindol) mentes készítménytôl várható, mivel az csökkenti 
a POA (Pentacyclic oxindol) alkaloid immunstimuláns hatását. 

A BKM-i Önkormányzat Kórház  ONKORADIOLÓGIAI  KÖZ-
PONT–jában 2003. januárjától 2003. májusáig, a MACS-
KAKAROM tablettával klinikai megfigyeléseket végez-
tünk a „Természetes eredetû készítmények az onkológi-
ában” nevû munkacsoport keretén belül.

Elsôdleges célunk a készítmény mellékhatásainak felmérése
volt.
Másodlagos célként az életminôséget javító hatást tûztük ki,
melyhez az EORTC QLQ-C30 életminôség felmérô kérdôívet
használtuk fel.

A megfigyelésben végstádiumú-, és kemoterápiás kezelésben
részesülô daganatos betegek vettek részt, összesen húsz fô. 
A megfigyelések átlagosan 12 héten át tartottak, s a betegek 4
hetente töltötték ki a kérdôívet, s ugyanilyen gyakorisággal fi-
zikális vizsgálat és  szükség szerint laboratóriumi vizsgálat is
történt. 
A betegek a Macskakarom tbl. mellett más immunerôsítô ké-
szítményt nem fogyaszthattak, de vitaminok, táplálék kiegészí-
tôk adása megengedett volt.

Macskakarom tabletta (TOA mentes) adagolása:
végstádiumban lévô daganatos betegeknél 3x2 tbl./nap
kemoterápiás kezelésben részesülô betegeknél 3x1 tbl./nap

Diagnosztizált elváltozás-, és a betegség stádiuma sze-
rinti megoszlás:

I.
Végstádiumban lévô daganatos betegek 
Fô Diagnózis Életkor
2 Tu. renis met. pulm. et hepatis 55, 74 
3 Tu. recti met.hep.et abd. 56, 68, 82 
1 Tu.sigmae met.hepatis 54
2 Tu.vesic urin. met.abd 72, 78
2 Myeloma  multiplex 58, 63
1 Non Hodgkin mal. Lymphoma/ascites 61
11
Karnovsky index átlagosan 50%.

Mellékhatások miatt egy betegnél sem kellett felfüggeszteni
a kezelést, 2 beteg jelzett enyhe pyrosist, mely az alkalmazás
idôpontjának megváltoztatása után szûnt. 2 betegnél laxa-
tivummal javítható székszorulás volt.

6 betegnél lényeges, az 1-tôl 7-ig beosztott skálán 3 pontos
életminôség javulást észleltünk, 4 betegnél 1-2 pontos javulás
volt, 1 beteg nem érzett életminôség változást. Igen lényeges
változást észleltünk a fájdalom csökkenés terén, 8 betegnél
csökkent az 1-4-ig skálán legalább 1 egységgel, 4 betegnél 2
egységgel a fájdalomérzet. Az étvágytalanság mérésében ha-
sonló eredmények születtek. Érdekes volt, hogy a myelomás
betegek paraprotein szintje lényegesen csökkent, a lymphomás
beteg ascitese csökkenni kezdett. Természetesen minden beteg
az állapotának megfelelô belgyógyászati kiegészítô kezelése-
ket is kapta.
Ebben a betegcsoportban  a betegek 82%-a az életminôségét
jobbnak érezte a készítmény alkalmazása alatt.

II.
Kemoterápiás kezelésben részesülô daganatos betegek
Fô Diagnózis Kezelés típusa Életkor
4 Tu. mammae./IDC/ Adjuvans CEF 1-3. ciklus 34-72

Post. op.
2 Tu. pulm./adenocc./ Palliatív CE  1-3. ciklus 48, 52

Inop.
3 Tu.colontos/adenocc./ Adjuvans 5-U+Leukovorin 54-72

Post.op. 1-3. ciklus
9
Karnovsky index átlagosan 80%.

Mellékhatások miatt három betegnél kellett felfüggeszteni
a kezelést, mert egy betegnél nem várt allergia lépett fel a ké-
szítmény  bevételét követôen, két beteg pedig hányingert, ke-
serû szájízt érzett, emiatt nem tudta alkalmazni. 

A megfigyelésben maradt 6 beteg közül 4 beteg nem észlelt
életminôség változást a kemo. th. alatt, 1 beteg  /a palliatív cso-
portból/ életminôség javulásról számolt be az 1-4-ig skálán 2
pontnyit.1 beteg életminôség romlást jelzett, az 1-4-es skálán 2
pontnyit.  
A 3 adjuvans 5-FU+Leu. kezelés 3 ciklusa alatt hasmenés nem
jelentkezett. 
A 6 beteg közül a kezelés alatt 5 beteg nem érezte gyengének
magát. A kezelések alatt beavatkozást igénylô granulocytopa-
enia nem volt. 

Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy  a betegek, akik tudták
szedni a Macskakarom tbl-át 83%-ban pozitív visszajelzést adtak.

Táblázatosan összefoglalva:
1./

2./

Megállapítás:
Fenti eredmények alapján munkacsoportunk elôkészített
egy placebo kontrollos randomizált klinikai vizsgálatot,
amelyben kemoterápiás kezelés mellett vizsgáljuk a Macs-
kakarom tbl. kemoterápiás mellékhatásokat csökkentô és
életminôséget javító hatását emlôdaganatos betegeknél.   

GINSENG gyökér, Fehér fagyöngy alkalmazása az onkológi-
ai betegségek kezelésében szaponin tartalmuk révén magya-
rázható. Különbözô tea keverékekben is megtalálhatóak. 
SZÓJAVIT kapszula, mely szójából speciális eljárással készül, s
flavonoidokat, valamint szaponint tartalmaz. Fitoösztrogén-
ként jól alkalmazható.
MANNA RAX a búzacsíra speciális fermentációjával elôállított
táplálék kiegészítô. Nyomelem és vitamintartalma révén jól hasz-
nosítható. Magas polifenol tartalma miatt onkológiai betegsé-
gekben elônyös lehet. Klinikai vizsgálatok ez irányban nem tör-
téntek. Klinikai megfigyeléseket folytattunk, Onkoradiológiai
Központunkban 20 beteg kapta napi 1 evôkanál mennyiségben
3 hónapon át. A betegek 65%-a közérzet javulásról számolt be.
Néhány beteg 1 hónapos alkalmazás után abbahagyta a táplá-
lék kiegészítô alkalmazását, mert megunta az ízét. Mellékhatá-
sokat nem észleltünk. Kedvezô élettani hatása egyértelmû volt. 
Csökkentett DEUTÉRIUM tartalmú VÍZ. Az állatgyógyászatban
gyógyszerként törzskönyvezett készítmény. A Deutérium a Hidro-
gén stabil kettes tömegszámú izotópja. A természetben jelenlévô
Deutérium fontos szereppel bír a sejtekben lejátszódó folyama-
tok szabályozásában. A csökkentett Deutérium tartalmú víz
apoptózist indukál, befolyásolja carcinogén exponált állapotban
a c-myc, Ha-ras és p53 gének expresszióját. A normális 150 ppm
deutérium koncentrációt fokozatosan 90 ppm-re csökkenti. Kis
számú beteggel készült klinikai vizsgálatok történtek. Nagyszá-
mú beteggel történt klinikai vizsgálat nem áll rendelkezésre.

Természetesen ezen készítmények nem csak a kezelés alatt, ha-
nem a megelôzésben is használhatóak.

„…Az orvosi tudományt áthagyományozom fiaimra és meste-
rem fiaira és azokra akik az orvosi esküt leteszik, másra nem.”

(Hippokratész)
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Macskakarom tabletta alkalmazása alatt észlelt mellékhatások (20 beteg)

enyhe

allergia

nincs

2 beteg
1 beteg

17 beteg

nagyfokú

enyhe

közepes

romlás

nincs

6 beteg

6 beteg

1 beteg

5 beteg

3 beteg

Életminôség javulás a Macskakarom tabletta szedése alatt (17 beteg)


