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DR. OLÁH ANDOR: AZ ÉLET FÁJA
Nem egy világhírű gyógyszer karrierje kezdődött úgy, hogy eleinte – akár évezredekig is
– kisebb körben a népi orvoslás, vagy valamelyik hagyományos keleti orvostudomány alkalmazta gyógynövényként, majd európai vagy észak-amerikai betegek, orvosok alkalomadtán megismerték, megtapasztalták gyógyító hatását, és sikeres ellenőrző vizsgálatok után híressé vált, szélesebb körben került forgalomba.
Többek között így találták meg a malária ellenszerét, a kinint, miután az indiánok egy lázas jezsuitát gyógyítottak meg a chinafa kérgének főzetével. A Rausedyl és hasonló készítmények a magas vérnyomás gyógyszerei a Rauwolfia alkaloidáját tartalmazzák, és a
Rauwolfia évezredek óta az indiai ajurvédikus orvoslás gyógyszerei közé tartozott, például elmebajosok izgatottsága ellen alkalmazták. Jól ismert, gyakran idézett a Digitalis
purpurea, a piros gyűszűvirág példája. Withering angol orvos egy füvesasszony 17
gyógynövényből álló teakeverékéből különítette el leghatékonyabb szívgyógyszerként. Az
Amni visnagát egy egyiptomi orvosprofesszor emelte ki az egyiptomi népi orvoslásból,
midőn egy osztályán fekvő betegén tapasztalta görcsoldó hatását vesekő vagy például
szívkoszorúér-görcs esetén.

ARANY YACCA

ÖNMÉRGEZÉS

A BÉLBŐL

Előbbiek sorába kívánkozik újabban a
Yucca shidigera története. Az indiánok
ezt a növényt az "Élet Fája"-ként emlegették. A 40-féle különböző yuccapálma
egyike a Yucca shidigera. Örökzöld növény, a liliomfélék családjába tartozik.
Nehéz körülmények között is fenntartja
magát a sivatagban, hőséget, nagy hideget, szárazságot kibír. De nem csak tengődik, hanem csodálatosan szép fehér és
vajszínű virágot nyit éjszaka, kellemes illatot árasztva. Az indiánok évszázadok
óta e pálma különböző részeinek fogyasztásával növelik életerejüket. Ezért nevezik
az "Élet Fájának".

A betegségek túlnyomó része szoros kapcsolatban van a vastagbélből történő mérgezéssel, autointoxikációval. A Golden
Yacca ahhoz segít hozzá, hogy valóban
tisztítórendszer legyen vastagbelünk, a lehető leggyorsabban megszabaduljunk a
salakanyagoktól és a mérgektől. Egészségtelen életmód és táplálkozás mellett itt
erjedésből és rothadásból származó bomlástermékek keletkeznek, amelyek a vérkeringésbe jutnak, és elsősorban az agy,
az idegrendszer működését károsítják.
Depresszió és ingerlékenység is lehet a
következmény, hogyha lelki kiváltó ok is
társul az önmérgezéshez.

Klinikai megfigyelések és kutatások szerint egészségerősítő, a testi jóérzést növeli, az immunitást, a kórokozókkal szembeni ellenálló képességet fokozza, a salakanyagok eltávolítását elősegíti, méregtelenítő hatása van. Az ember testi és szellemi vitalitását egyaránt növeli, gátolja az
öregedést. Elősegíti a tápanyagok felszívódását, javítja az emésztést. Aktivizálja
és szabályozza a kiválasztási folyamatokat. Helyreállítja a szervezet külső felszínének védő flóráját, valamint a belső
(bél-) flórát. Az előállított gyógyszer, a
yacca kristálypor neve „Golden Yacca”,
„Arany Yacca”.

A bél felőli mérgezettség további következménye a szívizom károsodása, amely
leginkább az „Altersherz" néven számon
tartott elváltozáshoz hasonlítható, gyenge
szívműködést és vérkeringést eredményez. A tüdő mérgezettségének jele kellemetlen szagú lehellet, idült nyálkahártyagyulladás, légúti hurut. Az emésztőrendszer mérgezettségéről görcsös hasfájdalmak, puffadtság árulkodik. A bőr fakó,
egészségtelen színű, rugalmatlan. Az állandó fáradtság is árulkodó jel, de következmény a korai öregedés is. Az ízületek
fájdalmasak, merevebbek. Az idegrendszeri panaszok állandósulnak.
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DR. OLÁH ANDOR: AZ ÉLET FÁJA
A mérgek eltávolítására és képződésük
meggátolására öt hatékony módszert javasol:

Már Mecsnyikov felismerte a vastagbél
felőli önmérgeződés jelentőségét a korai
öregedés folyamatában, de a Reckeweg
által kidolgozott „Homotoxin-tan” szerint
is ez alapvető jelentőségű minden betegség létrejöttében. (Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a vastagbélben jelenlévő rothadásfolyamatok és rothadásos
mérgek keletkezése a hús bomlásos folyamataiból származnak, ez az egyik leglényegesebb összetevője ennek az önmérgezésnek, de más elemek is társulnak
hozzá.) Reckeweg megkülönbözteti (1) a
lerakódási fázist, (2) a méreg sejtbe
hatolásának fázisát, (3) a degenerációs fázist a szervekben, erekben, ízületekben (reuma, érelmeszesedés, infarktus, cukorbaj, májzsugorodás stb.), végül
a (4) rákfázist is. Ilyenkor természetesen specifikus rákokozó mérgek is hozzájárulnak a kórfolyamathoz a rákkeltő
gyógyszer-mellékhatásoktól a légszennyezettségig.

1. természetes (vegetáriánus) étrend,
nyers növényi étrend kúrákkal és
gyümölcskúrákkal;
2. az elemek gyógyhatása vízkúrák,
agyagborítás, légzésgyakorlatok,
nap- és fényfürdők formájában;
3. gyógyító (pozitív) gondolatok;
4. mozgásgyakorlatok;
5. gyógynövények.
Are Waerland svéd természetgyógyász
kiegészíti a betegségokozó intoxikáció elméletét:
"Valamennyi betegség két ok valamelyikének vagy együttes előfordulásának tulajdonítható:
1. létfontosságú anyagok valamelyikének hiánya;
2. a szervezet számára felesleges
vagy egyenesen mérgező anyagok
bevitele és elraktározása."

A Golden Yacca a szervezet anyagcserefolyamataiban mintegy katalizátorként
elősegíti a hosszú idő alatt felhalmozódott
salakanyagok és mérgek kiürülését. A
szervezet öngyógyító és önszabályozó képességét felerősíti, ezáltal krónikus panaszok gyógyulását teszi lehetővé (természetes gyógyító program keretébe illesztve). A vastagbélen kívül az általános tisztulást is elősegíti a sejtek közötti kötőszövetben lerakódott salakanyagok felszabadításával és kiválasztásával.

A hiánypótlás szempontjából is hatásos a
Yucca shidigera, mert enzimeket, vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket tartalmaz, és a kristályos por – kémiai
adalék nélkül – természetes hatását szinte teljesen megőrizte. Táplálékkiegészítő
növényként tartjuk számon. Ebben is
Amerika indián őslakói a tanítómestereink, akik a növény minden részét táplálékul használták. Magvait nyersen vagy sütve fogyasztották, szárítva télre is eltették,
azután megőrölték és süteményt készítettek belőle. Ezen kívül lekvárként és italként is fogyasztották.

Mindez nem tűnik konkrétnak azok számára, akik szervi betegségekben, hatóanyaghatás-sémában gondolkoznak, és
idegen tőlük a holisztikus gyógyító szemlélet, a természetgyógyászatban annyira
elfogadott felfogás, amelyet Romolo
Mantovani francia természetgyógyász
úgy fogalmazott meg:
„csak egyetlen betegség van: mérgeződés (intoxikáció), mely különböző
formában, tünetekben jelentkezik. A
gyógyítás is egy: a mérgeket, salakot
eltávolítani, és az újak képződését
meggátolni.”
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SZTEROID,

sérleteket végeztek, hogy megállapítsák,
vajon a szaponinok alkalmazhatók-e a
magas vérnyomás és a magas koleszterintükör (vérszint) csökkentésére. A szaponin hatóanyag a táplálékból származó,
bélben található koleszterinnel oldhatatlan, komplex molekulát képez, így megakadályozza felszívódását, kiürül a bélsárral. Alkalmazása során normalizálódik a
vér koleszterinszintje, ez a szívinfarktus
és az érelmeszesedés megelőzését is jelenti.

SZAPONIN

HATÓANYAG REUMA ELLEN

A Yucca shidigera nemcsak hiánypótló
gyógytáplálék, valamint holisztikus méregtelenítő hatású gyógynövény, hanem
természetes szteroid hatóanyagot is tartalmaz, ezért a reumatikus betegségek
gyógyítására is alkalmas. A Yucca shidigera növényi szteroidjai a szintetikus
szteroid hormonhoz hasonló hatásúak, de
nincsenek káros mellékhatásaik. A Golden Yaccát alkalmazó természetgyógyászok számos reumatikus betegük jelentős
javulásáról számoltak be. Az egyik kórtörténet így hangzik: a nyolcvanéves beteg
merev térdízületei újra mozgékonnyá váltak, nem jelentett többé számára problémát az ülésből felállás, a megindulás vagy
az autóból való kiszállás. Ugyanakkor alsó
végtag ödémája is megszűnt, és visszérproblémáitól is megszabadult. Egy másik
beteg csak bal keze segítségével tudta
felemelni jobb karját idült vállízületi gyulladás miatt. Szinte állandó fájdalom kínozta, a szokásos gyógyszeres kezelés
mellett csak rosszabbodott állapota, jóformán aludni se tudott fájdalmai miatt. A
Golden Yacca - kúra folyamán fokozatosan csökkent fájdalma, alvása is rendeződött, a jobb kar mozgása javult. Néhány
hónapos kúra után fájdalmai teljesen
megszűntek, karját feje fölé tudta emelni,
fiával labdázni képes. Egy harmadik betegnél már bal térdműtétet terveztek
térdízületi mozgáskorlátozottság, merevség miatt. Héthetes Golden Yacca-szedés után (napi 4 kapszula) teljesen megszűntek a fájdalmak, térde akadálytalanul
mozog. Közérzete is javult, úgy érzi, nagyobb energiával rendelkezik, kevésbé feszült.

ELLENÁLLÓ

ERŐ NÖVELÉSE,

FERTŐZÉSEK MEGELŐZÉSE

A Golden Yacca az immunrendszer aktivitását olyan módon fokozza, hogy a speciális védő fehérvérsejtek, az úgynevezett
T-limfociták érését biztosítja, hatékonyságukat fokozza. Ez az érés a csecsemőmirigyben, a timuszban következik be (ezért
T-limfocita a neve), a Golden Yacca pedig a csecsemőmirigy tevékenységét segíti elő.
Ismét hangsúlyozom, hogy nem elég egy
betegségben, egy kóros állapotban sem
csak egyféle hatásra hagyatkozni, legyen
az akár a legjobb gyógynövény is, vagy
más szelíd módszer. Az immunitás gyengülése, sőt blokkírozódása lelki stresszhatásoknak tulajdonítható: negatív gondolatok, reménytelenség, szorongás stb. Találó az a megállapítás, hogy „az immunitás
a fejben kezdődik”. Tehát az immunitás
erősítése szükséges lelki feszültségoldó
relaxációval, pozitív gondolkodással és
más lelki módszerekkel is.
Az immunitás gyengülése miatti gyakori
bakteriális és vírusfertőzés (meghűlések,
mandulagyulladások,
légúti
hurutok,
húgyúti hurutok stb.) komplex immunitás-erősítő, természetes módszerrel szüntethetőek meg. Ezek közé tartozik a vegetáriánus étrend is, a vitaminkúrákon és
más módszereken kívül.

Vizsgálatok szerint a Golden Yacca szaponin hatóanyagai azoknak a szerves salakanyagoknak a lebontását gyorsítják,
amelyek az immunrendszert támadják
meg, és ízületi gyulladást okoznak. A természetes szteroidok nemcsak a méreganyagokat szűrik ki, hanem a fölösleges
zsírt is lebontják. Ennek ismeretében kí-

Amerikai kutatók állapították meg, hogy
szaponintartalmú gyógynövények (a Yuc-
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elvont értelmi beállítódást jelent az érzelmek elfojtásával. A jobb agyfélteke a
“művészagy”, az érzelem, a képzelet letéteményese, a bal agyfélteke a “tudós
agy”, az elvont gondolkodás fészke. A
Golden Yacca javítja a gondolkodást, a
koncentrálóképességet, az érzékelést – a
ginszenghez hasonlóan –, általában a
szellemi működést.

ca shidigera is) a kórokozó gombák és a
baktériumok szaporodását gátolják a birkákban. Kanadai tudósok mutatták ki,
hogy ha szaponinokkal kezelt egereket oltanak be veszettség vírusával, akkor azok
szignifikánsan nagyobb számban élik túl a
vírus-fertőzést, mint a kezelésben nem
részesült kontrollcsoportba tartozó egerek. Megállapították, hogy több, fertőzéssel szemben védő T- és N-limfocita (fehérvérsejt) képződik.
(Azzal a megjegyzéssel közlöm ennek az
állatkísérletnek az eredményét, hogy
ilyen állatkísérleteket nem szabadna végezni. Több szervezet is küzd az állatkísérletek ellen: Berliner Arbeitskreis gegen
Tierversuche e. V., Bundesverband der Tierversuchsgegner e. V., Bund gegen den
Missbrauch der Tiere e. V. stb. Nálunk az
„Erőszakellenes Fórum” vállalja ezt a küzdelmet is, mely a természetgyógyászat
szelleméhez szorosan kapcsolódik. A Raoul Wallenberg Egyesület címén, Farkas
Henrik, 1082 Budapest, Baross u. 61. 1992-es adat – a szerk.)

SZEMBEN

A jó immunitás a májműködésnek is függvénye. Egy olasz tanulmány szerint a szaponinok - ismeretlen mechanizmus útján az idült, toxikus májbetegségeket gyógyítják, a még működő sejtek méregtelenítő képességét fokozzák, a májműködést
általában javítják.

ÉLETREFORM

ÉS TERMÉSZETES

GYÓGYÍTÓ PROGRAM

A Yucca shidigerának e kedvező megelőző és gyógyító hatásai egy természetes
életreform- és gyógyító program keretében érvényesülnek a leghatásosabban –
megfelelő méregtelenítő módszerek (gyümölcskúrák, szauna és más izzasztókúra,
vértisztító teák), vegetáriánus étrend,
mozgásgyakorlatok,
masszázs,
talpmasszázs, jóga, relaxációs gyakorlatok,
pozitív gondolkodás, bioenergia-kúra kíséretében, melynek során kémiai szerek helyett gyógynövényeket alkalmaznak, közte Golden Yaccát.

A RÁKKAL

Az immunrendszert támogatni kell a rákkal szembeni küzdelemben. Több amerikai
egyetemen folynak kutatások a Golden
Yacca jótékony hatásának bizonyítására
a rák ellen. Japán kutatók megállapították, hogy a szaponinok, tehát a Golden
Yacca hatóanyagának hatására a testen
kívül tenyésztett májdaganat-sejtek megközelítően normális sejtekké alakulnak
vissza. A szaponinok tehát a rák megelőzését képesek elősegíteni oly módon,
hogy a szinte folytonosan képződő elfajult, rákos sejteket segít elpusztítani rafinált védőmechanizmusok révén. A kialakult daganatos betegségek csak szaponinokkal nem gyógyíthatók.

A kéthetes kúra menete: első héten este
egy kapszula és egy mokkáskanálnyi por,
második héten reggel és este egy-egy
kapszula, egy-egy mokkáskanálnyi por.
Súlyosabb betegség esetén dupla adag.

Mivel az immunitás a fejben kezdődik, az
sem közömbös, hogy a Golden Yacca a
jobb és bal agyfélteke harmonikus, szinkronizált működéséhez vezet. Európai embernél a bal agyfélteke uralma, dominanciája áll fenn, ez túlzott racionalizmust,
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A Yucca shidigera vadon nő az Egyesült Államok délnyugati magas pusztáin. Liliompálmaként is ismert agavenövény. Különleges feldolgozási módszerek segítségével a benne
található hatóanyagok, például a szaponinok, az enzimek, a vitaminok és az ásványi
anyagok kémiai adalék nélkül, természetes hatásaikat szinte teljesen megőrizték, miután
kristályos porként a növény részeiből és nedvéből készült a „Golden Yacca” gyógyszer,
amit azonban nem gyógyszerként, hanem „étrendkiegészítőként” hoznak forgalomba.
(Ezt a megoldást ismerjük hazai viszonyaink között, úgy látszik azonban, Amerikában is
fennáll ilyen lehetőség és kényszerűség.) A valóságnak megfelelően a továbbiakban is
„gyógyszer”-ként fogom emlegetni és értékes gyógyító hatásait ismertetni.

(AZ

AZ „ÉLET FÁJA”
INDIÁNOK ÉS A YUCCA
SHIDIGERA)

szervezet számára idegen, szintetikus kémiai szerektől, melyek erős gyógyító hatásuk mellett mindig potenciális mérgező
és allergizáló veszélyt is jelentenek.
Ahogy a terápia patológiája, a gyógyszerártalmak szaktudománya egyre több káros mellékhatást tár fel, egészen a halálos
gyógyszerártalmakig, úgy egyre szaporodik a szervezet számára baráti (bodyfriend, testbarát) természetes szerek és
gyógyszerek felhasználása. Nem utolsó
sorban ezek sorát gazdagítja a Golden
Yacca.

Elöljáróban ismerjük meg felfedezése történetét. Ennek az örökzöld, liliomcsaládba
tartozó, éjjel virágzó növénynek a fehér
virága betölti a puszta levegőjét erős, de
finoman átható illatával. Amerika őslakói,
az indiánok, már régen felismerték számos jó tulajdonságát. A növény minden
részét táplálékul használták. Magvait
nyersen vagy sütve fogyasztották, szárítva télre is eltették, azután megőrölték és
süteményt készítettek belőlük. A levelek
és a szárak szívós szálaiból kötelet fontak,
ágyakat, székeket vagy szandált készítettek azután belőle. A Yucca shidigera
gyökere habzó szappant szolgáltatott,
mellyel ruhát, hajat mostak, fürdéskor
használták, szertartásos hajmosáskor is
éltek vele.

„A

NÖVÉNY TULAJDONSÁGA

MEGÖRÖKÖDIK AZ EMBERBE”

Mielőtt a Yucca shidigera hatóanyagait
tárgyalnám, említésre méltó, hogy millió
évek során igen kedvezőtlen körülmények
között kellett fennmaradjon, ezért olyan
sejteket kellett kifejlesztenie, melyek a
nedvességet tárolják, nagy szárazság idején is rugalmasak maradjanak, és a káros
méreganyagokat hatásosan képesek legyenek eltávolítani. Ennek köszönhető a
Yucca shidigera-kivonat számos egészségerősítő hatása.

A Yucca shidigera növénnyel a következő gyógyító hatásokat érték el: a véralvadás elősegítésével vérzéscsillapítás, különféle bőrbajok (kiütések, pattanások,
idült fekélyek), reuma gyógyítása, tonizálása. A modern kutatás ezeket és még
számos jótékony hatást igazolt. Éppen
ezért indokoltnak tarthatjuk, hogy az indiánok ezt a növényt gyakran az "Élet Fája"-ként emlegetik.

A gyógyszerkutatás tudománya igazolja
Juhász Tóth Sándor zsadányi juhász
megfigyelését, amit akkor hallottam tőle,
amikor gyógynövénytudománya iránt érdeklődtem. "Ez is élőlény, a növény. Tulajdonsága megöröködik az emberbe. A
tökindán keresztülmén a kerék – elszárad.
A szikfű a vadsziken is gyönyörűen díszlik,
az élni akarás annyira nő benne. A porcsint meg bármi tapossa, megmarad. Mindent elvisel. Felveszi a versenyt a szikfű-

Eljött az ideje annak, hogy – a gyógynövénykutatás reneszánsza során – a mai
kutatás ezt a kitűnő növényi gyógyszert
és táplálékot is újra felfedezze, hiszen
egyre inkább elfordulunk, kiánrándulunk a
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még működő májsejtek méregtelenítő képességét javítja. Károsodott májban a
szaponinok a még fennálló sejtműködéseket támogatják. Ilyen módon a szervezetben képződött mérgek jobban lebontódnak.

vel." Minden állat, a disznó is, amelyik a
porcsint eszi, legeli, ezért ellenálló a betegségekkel szemben. Embernél is a porcsintea étvágytalanságot, sorvadást, erőtlenséget gyógyít.
Ez elmondható a Golden Yaccáról is. Alkalmazása egészségerősítő, a testi jóérzést növeli, az immunitást, a kórokozókkal szembeni ellenálló képességet fokozza, a salakanyagok eltávolításának elősegítése és a méregtelenítő hatás is ilyen
irányban hat. No de menjünk sorjába, hatásait és hatóanyagait illetően.

A

A

MÉREGTELENÍTÉS ÉS AZ
ÖNMÉRGEZÉS FÁZISA

Reckeweg "Homotoxin (ember-méreg) tana" szerint 3 fázisban érvényesülhet a szervezet öngyógyító képessége a
mérgek ártalmatlanná tételére, ennek híján előrehaladó belső önmérgezés következik be, szintén három fázisban, idült betegségekbe torkollva. E tan szerint gondolkozva, a Golden Yacca növeli a szervezet képességét a mérgek kiválasztására, ellene hat a belső önmérgező folyamatnak. Időben alkalmazva az első, kiválasztási fázist teszi lehetővé, de gyógyítóan hat mind az öt további fázisban is.
Ezek rosszabbodási sorrendben: reakciós
fázis - lerakódás fázis - a méreg sejtbe
hatolásának fázisa - degenerációs fázis –
rákfázis (lásd a táblázatot!).

HORMONHATÁSÚ SZAPONIN

Dr. John W. Yale amerikai kutató fedezte fel a Yucca shidigera növényben a
természetes szteroid-, szaponintartalmat,
mely az állati és a szintetikus szteroidokkal szemben nem rendelkezik mellékhatásokkal. A szaponinok vízzel rázva tartós,
dús habot képeznek, tehát a szappanok
tulajdonságára emlékeztetnek, innen ered
nevük is (sapo=szappan). Egyes ötgyűrűs
szaponinok, mint a Yuccában levő is, hormonhatással rendelkeznek, az agyalapi
mirigy, a hipofízis és a mellékvesekéregben képződő hormonok tulajdonságaira
emlékeztetnek, hatásuk is hasonló hozzájuk. Reuma esetén javulást eredményeznek, mint a szteroid hormon (prednisolon,
hydrocortison stb.) gyógyszerek.

Méregtelenítő, tisztító hatását elősegíthetjük, hogyha a Golden Yacca-kúra alatt
naponta másfél liter gyógyvizet, forrásvizet (nem klóros csapvizet) iszunk. Ha étrendünk sok nyers növényi ételt, lédús
gyümölcsöt tartalmaz, a vízbevitel csökkenthető.

A szappanról a tisztítás, a tisztulás jut
eszünkbe, s valóban, a Yucca shidigerának tisztító, méregtelenítő hatása van.
Arra ad lehetőséget az emberi szervezetnek, hogy magát gyógyítsa, mivel tisztít,
a salakanyagok eltávolítását segíti elő és
méregtelenít. A szervezet anyagcsere-folyamataira méregtelenítően hat, ami azt
jelenti, hogy az évtizedek óta felhalmozódott salakanyagok és mérgek kiválasztását idézi elő, a szervezet öngyógyítását és
önszabályozó képességét aktivizálja, ilyen
módon idült betegségek javulását vagy
gyógyulását teszi lehetővé. Az alkoholvagy kábítószerfogyasztás okozta idült toxikus májbetegség fennállása esetén a
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Öngyógyító képesség: a szervezet
saját védekezĘ rendszere megĘrizte
fölényét a toxinokkal szemben, nem
jött létre sejtkárosodás. Sértetlen
védĘrendszer.

Például:
- a széklettel
- a vizelettel
- izzadással
- nyálkahártyán
keresztüli
kiválasztással
- havivérzéssel
- könnyezéssel stb.

A toxin (méreg)
kiválasztása nem
mérges formában
normális kiválasztás
útján.

- minden heveny
gyulladás
- gyermekbetegségek
hányás, hasmenés

Ez a fázis kellemetlen
jelenségekkel jár, pl.
láz, fájdalmak, rossz
közérzet, mindenféle
bĘrjelenség, stb.

Az ártalmatlanná
átalakított toxinok
lerakódása, elsĘsorban
a szervezet ún.
„szemétlerakó” helyén,
a kötĘszövetben.

Méreggel szembeni
védekezĘ küzdelem a
kötĘszövetben
tisztulás elérése
végett. A toxinok
elégnek a gyulladás
tüzében: létrejön a
méreg kémiai
átalakulása nem
mérgezĘ ,
kiválasztható anyaggá.
Például:
- súlytöbblet
- kĘbetegségek
- székrekedés
- cellulitisz (a laza
kötĘszövet gyulladása)
- visszérképzĘdés
- ciszták
- ödémák
- köszvény/zsírmáj
- túl sok koleszterin
- mióma, lipóma
(zsírdaganat)
- polipok, struma stb.

3. Lerakódásfázis

2. Reakciós fázis

Képesség, hajlam a mérgek kiválasztására

Õ

1. Kiválasztási
fázis

Egészség,
természetes
gyógyító
törekvés

Ù

Ù

Ö

Például: fel nem tĦnĘ
- máj-, vese- stb.
szervkárosodás
- idült gyulladásos
nyálkahártyabajok
- idült fáradtság
- idegkimerültség
- vírusos betegségek
- allergiák
- asztma,migrén
- gyomorfekély
- keringési zavarok

6. Rák fázis

Éveken, évtizedeken
keresztül gyakori
„visszafordult”
mérgezĘdés
(impregnáció) gyakran
hozzáadódó specifikus
rákméreggel, mint pl.
formaldehid,
radioaktivitás stb.
- ún. öregkori
- leukémia
betegségek: az
(fehérvérĦség) és más
ízületek, a
gerincoszlop „kopása”, rákos rosszindulatú
növedék
csontritkulás, reuma
-érelmeszesedés,
szívinfarktus, angina
pectoris, agyvérzés
stb.
- cukorbaj
- szklerózis multiplex
- Bechterew-kór
- tuberkulózis (TBC)
- lesoványodás
Ismételt
„visszafordult”
mérgezés miatti
degeneráció, melyet
hosszú idejĦ vagy erĘs
toxintól való mérgezés
okozott, pl. Contergan.

5. Degenerációs fázis

Idült
betegség

Átdolgozva Thomas Wuff természetgyógyász által

Impregnáció = a toxin
sejtbe való
behatolásának fázisa,
a sejtszerkezet
sérülésével.
- többnyire észrevétlen
(néma) marad, kóros
vérlelet nélkül

4. A méreg sejtbe
hatolásának fázisa

ElĘrehaladó belsĘ önmérgezés

A mérgek sejtekbe való behatolása, a
sejtszerkezet elĘrehaladó
károsodásával, a szervezet védekezĘ
rendszerének és örökölt állagának
érintettségével. ElĘrehaladó
sejtszintĦ anyagcserezavar.

Minden irányban lehetséges fáziseltolódás (rugalmas átmenet)

Dr. med. Hans-Heinrich Reckeweg „Homotoxin (ember-méreg)-tana” egyszerĦsített formában

Biológiai „vágás”

DR. OLÁH ANDOR: A PUSZTA CSODÁJA

A

(Battle Creeg, Michigan, USA) kijelentése
szerint "a 22.000 általam végrehajtott
műtét során sohasem találkoztam egyetlen normális vastagbéllel sem, és a részvételemmel végzett 100.000 operáció közül a normális vastagbél nem haladta
meg a 6 %-ot." (A túloldali ábra is az
ilyen kóros vastagbelet mutatja.)

VASTAGBÉL

TISZTÍTÓRENDSZERE

Egészségtelen életmódot és táplálkozást
folytató ember szervezetében a vastagbél
valóságos latrinagödör, ahonnan mérgek,
erjedés- és rothadástermékek (vegyes étrend során a hús nagyrésze rothadással
bomlik a vastagbélben) futnak a vérbe, és
ezáltal minden szerv többé-kevésbé mérgeződik. Ennek látható, diagnosztikus jele
a zavaros szem (a jó emésztéssel rendelkező vegetáriánusok szeme tiszta), következménye a korai öregedés, a merev, reumatikus ízületek.

A vegetáriánus (reform) étrend keretében
végrehajtott nyers étrend-, és gyümölcskúrák, a has körmasszázsa, jógagyakorlatok és gyógynövény tisztítókúrák segítségével állítható helyre a vastagbél normális, rendeltetésszerű állapota. Az utóbbiak
közé tartozik a Golden Yacca gyógynövénykúra is.

A vastagbelet ahhoz segíti hozzá a Yucca
shidigera, hogy valóban tisztítórendszer
legyen, a lehető leggyorsabban megszabaduljon a salakanyagoktól és mérgektől.
A sejteket, sejtcsoportokat körülvevő kötőszövet is megtisztul és méregtelenítődik. A mintegy "kisúrolt" vastagbélben az
antibiotikumok és más természetellenes,
kémiai anyagok által elpusztított baráti
baktériumok ismét elszaporodnak a kórokozó baktériumok rovására.
A Golden Yacca támogatja a sejteket körülvevő nyirokfolyadékot is, hogy a tápanyagokat a sejtekhez juttassa, és hogy
az anyagcseresalakot kizárja. Meggyorsul
a táplálék sejtekhez jutása, az emésztés
is javul.
Amiképpen az embernek külsőleg tisztálkodnia kell, hogy jólétét fenntartsa,
azonképpen belsőleg is tisztulnia kell.
Emésztőrendszerét is meg kell tisztítania.
Az emésztőrendszer éppoly fontos életedény, mint a véredényrendszer, vagy a
vérkeringés. E szempont elhanyagolása
mellett vannak olyan végletes természetgyógyászati vélemények is, hogy "mind az
egészség, mind a betegség a vastagbélben gyökerezik". Dr. Harvey W. Kellog
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VASTAGBÉL, SZERVEZETÜNK TISZTÍTÓ RENDSZERE
TÖNKREMENT ÁLLAPOTBAN:

1. végbél (rectum)
2. leszálló vastagbél
3. haránt vastagbél
4. felszálló vastagbél
5. vakbél (a felhágó vastagbél része)
6. féregnyúlvány
7. ilecoecalis billentyű (a vékony- és a vastagbél találkozásánál)
8. vékonybél szájadék
9. a felhágó vastagbél átvágva és megnyitva, hogy azt a kis, beszűkült átjárót megmutassuk, amely a megkövesedett, kemény bélsárgyűrű, bélsárréteg közepén látható,
hosszú idő alatt jött létre.
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REUMA ÉS A

YUCCA

zottságával együtt a térdfájdalmak is.
Mellékhatásként a kezelt beteg kevésbé
volt feszült, és nagyobb energiával rendelkezett. (A gyógynövénykúra hatásossága attól is függ természetesen, hogy
mennyire illesztik természetgyógyászati
reumagyógyító program keretébe!)

SHIDIGERA

A vastagbélből származó önmérgeződés
egyik lényeges következményeként említettem a merev, reumatikus ízületeket, de
szó volt arról is, hogy a Yucca shidigera
szteroid hormonhatású (szaponin) hatóanyaga reuma esetén javulást eredményez.

AZ

IMMUNRENDSZER
TÁMOGATÁSA

A Yucca shidigera éppúgy, mint a dél-afrikai népi orvoslásból a reumatológia gyógyító fegyvertárába került ördögkarom
(Teufelskralle) értékes segítséget nyújt
a reumatikus betegségek gyógyításában.
Márpedig nagyon józan meggondolás
alapján írja dr. W. Miehla "Gelenk- und
Wirbelsäulerheuma" (ízületi- és gerincoszlop-reuma) című könyvében: "Az ízületek
és a gerincoszlop idült reumás gyulladásainak gyógyítását vállaló orvosnak nem
szabad elzárkóznia annak megértésétől,
hogy semmi sem lehet rossz, egyetlen a
hivatalos orvostudomány módszerein kívül eső gyógyító eljárás sem, ami a nála
segítséget keresőnek előnyére lehet." A
Golden Yacca növényi szteroidja a szintetikus szteroid hormonokhoz hasonló hatású, de nincsenek káros mellékhatásai.
Természetgyógyász orvosok esetmegfigyelései közül kiemelek kettőt. Carlos
Sciggins évek óta szenvedett jobb vállízületi gyulladásban (artritisz). Bal kezét
kellett igénybe vennie, hogy jobb karját
mozgathassa. Állandó fájdalmát alig csillapították a szokásos fájdalomcsillapítók.
A reuma elleni szerek sem használtak.
Néhány hónapos Golden Yacca-kezelés
után fájdalommentessé vált, karját feje
fölé tudta emelni, bal kéz segítsége nélkül. Fiával játszani tudott, például labdázni, jobb karja igénybevételével is. Közérzete és életereje jobb, mint ennek előtte
bármikor.

A szaponinok, nevezetesen a Yucca
shidigera szaponinja is, támogatják az
immunrendszert fertőzésekkel szembeni
harcában. A szervezet immunrendszerében kulcsszerepet képviselő csecsemőmirigyet (timuszt) erősíti, energikusabbá teszi a Golden Yacca. A csecsemőmirigy –
többek között – a védőrendszerben a jelentős speciális védő fehérvérsejtek, a Tlimfociták teljes hatékonyságát, érését
biztosítja. A timusz mintegy "vezérkari főnök" a szervezetbe behatoló ellenséges
erőkkel szemben. A csecsemőmirigy működését károsítják, gátolják a negatív
gondolatok, a negatív lelki beállítottság, a
műanyag ruhaneműk és ágyneműk, a
rossz tesstartás, különböző külső környezeti tényezők (tévé, komputer, rockzene,
fluoreszkáló fényforrás stb.), a szintetikus
gyógyszerek, a kemikáliák. Működését
erősítik, javítják a pozitív gondolatok, a
pozitív lelki beállítottság (pl. remény-, hitállapot), természetes gyapjú-, selyem-,
pamutruházat és ágynemű, jó testtartás,
negatív környezethatások csökkentése,
kerülése vagy kizárása, természetes táplálkozás.
Kanadai kutatók mutatták ki, hogy ha
szaponinokkal
vagy
szaponintartalmú
gyógynövényekkel kezelt egereket veszettségvírussal oltottak be, szignifikánsan nagyobb volt a túlélési arány, mint
ilyen kezelésben nem részesült kontroll
egércsoportban. Megállapították, hogy fokozottan képződik fertőzésekkel szemben
védő T- és B-limfocita, fehérvérsejt. Egy
amerikai immunológiai tanulmány szerint
a szaponinok birkákban a baktériumok
szaporodását csökkentik, gátolják. A kór-

Egy másik esetben térdsérülés után másodlagosan artrózis fejlődött ki. A javasolt
ortopédiai műtét előtt héthetes, napi 4
kapszulából álló Golden Yacca-kezelés
után megszűntek a térd mozgáskorláto-
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a bal agyfélteke túlsúlya, a két agyfélteke
működésének diszharmóniája). Javítja a
gondolkodást, a koncentráló képességet,
az észrevevést, a szellemi működéseket
általában, a ginszenghez hasonlóan. Ellene hat az agyi koordináció zavarának, a
kiegyensúlyozatlanságnak.
Ebbe a gondolatkörbe tartozik, hogy a
hivatalos tudomány által ugyan el nem fogadottan, de természetgyógyászati tapasztalatok szerint igazoltan a csecsemőmirigy őrködik nemcsak az immunrendszer felett, hanem az egész szervezet
energiarendszere felett. Márpedig élni =
energia. Ha gyengül az energiakeringés
valahol, a csecsemőmirigy helyhez köti,
lokalizálja a rövidzárlatot, és kijavítja azt.
Másrészt a csecsemőmirigy-hormonok a
test és a lélek, valamint a test és az idegrendszer közötti összeköttetést biztosítják. Ennek tulajdoníthatóan egészségerősítő, stabilizáló és jó közérzetet növelő
hatású a Yucca shidigera más, energetizáló gyógynövényekhez hasonlóan. Ez következik ismeretlen hatásainak összegzéséből is.

okozó gombák szaporodását is gátolják. A
természetes védekezést támogatják. Ezzel
magyarázható tehát a Yucca shidigerakészítmények immunrendszert támogató
hatása fertőzésekkel szemben.

KOLESZTERINSZINTCSÖKKENTÉS, RÁKMEGELŐZÉS,
ENERGIA-FOKOZÁS
A vér magas koleszterinszintjének
süllyedése jelentősen csökkenti a szívinfarktus kockázatát. A szaponinok, tehát a
szaponintartalmú Yucca shidigera is, a
bélben található, táplálékból származó koleszterinnel komplexet képeznek, melyek
azután nem szívódnak fel, hanem kiürülnek. Hosszabb alkalmazás után szignifikánsan leesik a vérszérum koleszterinszintje. Ezen kívül a hosszabb alkalmazás
a koleszterin csökkent felvételét is eredményezi.
Japán tudósok mutatták ki, hogy szaponinok, tehát a Yucca shidigera hatására
is, szövettenyészetben, testen kívül tenyésztett májdaganatsejtek megközelítően normális sejtekké alakulnak vissza. Ebből a kísérletből csak korlátozottan, nagyon óvatosan vonható le következtetés
az emberi szervezeten belüli hatásosságra. További rákfejlődést gátló hatást bizonyító kísérletek is szükségesek. Feltehető
azonban, hogy szaponinok és a Yucca
shidigera-készítmények a rák megelőző
és gyógyító természetgyógyászati módszereket segíteni képesek.

ÖSSZEGEZÉS

ÉS TANULSÁG

Vérkoleszterinszint csökkentő hatása
van, ennek révén a szívinfarktus kockázatát csökkenti. Elsősorban a csecsemőmirigy működésének erősítésével támogatja
az immunrendszert a baktérium-, vírus-,
gombafertőzésekkel és rákkal szembeni
harcában. Reumás betegségek, ízületi
gyulladások megelőzésében és gyógyításában értékes segítséget nyújt. "Tisztító",
méregtelenítő hatásának köszönhetően
megszünteti a vastagbél felől a szervezet
önmérgeződését, javítja a máj méregtelenítő képességét, elősegíti a szervezetből a
salakanyagok és mérgek kiürülését. Energetizálja a szervezetet, az energiakeringés zavarait kiküszöböli. Elsősorban a két
agyfélteke harmonikus működésének támogatása révén helyreállítja a központi
idegrendszer működését, fokozza a szellemi képességeket.

Mivel az immunitás – a rákkal szembeni
ellenálló erő, védekező mechanizmus is –
a fejben kezdődik, a lelkiállapotnak és az
idegrendszer állapotának nagy, adott
esetben döntő jelentősége lehet és van a
rák keletkezésében, fennállásában éppúgy, mint megelőzésében és gyógyításában. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy
a Yucca shidigera használata a jobb és
bal agyfélteke egymáshoz képest harmonikus, szinkronizált működéséhez vezet
(betegségokozó és fenntartó a jobb vagy
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DR. OLÁH ANDOR: A PUSZTA CSODÁJA
A

TERMÉSZETES ÉLET- ÉS GYÓGYMÓDRENDSZER

Ismét hangsúlyozom, hogy mindezek a kedvező betegségmegelőző és gyógyító hatások
egy természetes életreform-, és gyógyítóprogram keretében érvényesülnek leghatásosabban.
Befejező tanulságként kínálkozik, hogy ismét bebizonyosodott, a népi orvoslás milyen
nagy segítséget nyújthat nekünk a betegségek megelőzéséért és a "gyógyíthatatlan" betegségek leküzdéséért folytatott küzdelemben. A hagyományos azték, inka, maja orvostudomány emlékeit is őrző indián népi orvoslás különösen értékes ebből a szempontból!
Ezt az indián népi orvoslást mi magyarok is hozzánk közelállónak érezhetjük, hiszen a
magyar népi orvosláshoz hasonlóan a sámánizmus hagyományait is őrzi.
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DR. OLÁH ANDOR: A PUSZTA CSODÁJA
A YUCCA

ját, rejtett arányát, teljes fegyverzetét.
Tüskéi dacára szeretjük, belső logikájáért,
ellentmondásos szépségéért."

SHIDIGERA

CSODÁLATOS LÉNYE

Nem tudok ellenállni a kísértésnek, hogy
befejezésül ne költői szavakkal, mondatokkal adózzak a Yucca shidigera csodálatos lényének Georges Becker "A kaktusz bölcsessége" című írásából kölcsönözve részleteket, melyeket a szinte sivatagi körülmények között növő Yucca shidigerára is érvényesnek tartok. Ő is éjszaka
virágzik, nehéz körülmények között marad fenn, szükségszerűen "aszkéta életet
él", takarékoskodva gyűjti a jobb napokban a nedvességet, az erőt, az energiát,
de ismeri – szinte titokban, éjnek idején –
a virágzás szépségét és pazarlását is, és
ajándékul kínálja nekünk élete áldozata
által gyűjtött minden gyógyító energiáját,
hatóanyagát.

Néhány leleplezett titkáról szólt ez az írás.
Fogadjuk el szent áldozatát, midőn
gyógyszerül és gyógytáplálékul kínálja
magát, alakot váltva, Golden Yacca néven.

"Vad világot választott tenyészlő helyül,
hogyha csak egy kicsit is átengedi magát
az élet édességének – elpusztul. Íme,
ezért szerkezeti principiuma az, hogy a
legnagyobb biztonság kedvéért vízhatlan
a bőre, s olyan sűrű a nedve, hogy nem
párologhat el. Ezért védi nedűit mindenféle tövisekkel és tűkkel. Szüksége van rá,
mert harc a léte. Ott, ahol nő, csak nagy
fortéllyal juthat vízhez. De ha eljön az
ideje, kifeslik szűzies virága. Éjszaka nyílik, mert keserves évszázadok leckéjéből
tudja, hogy a mohó nap megemészti szirmainak érinthetetlen anyagát. Oly gyorsan tárja szét szirmait, hogy alig kísérhetjük nyomon e látvány elbűvölő részleteit.
Mintha egy másik világ küldte volna. Milyen különös, milyen idegen! Minden virágzás mennyire mágikus és csodálatos!
És a virágok kecses és törékeny szépsége
annyira elüt a durva alkotású növénytől,
hogy kárpótolva érezzük magunkat egy
heroikus aszkéta élet minden sivárságáért. Csodálatos nászéjszakáján lepleit levetve, sohasem sejtett szépek szépe villan szemünkbe, szent áldozatként tárul
előnkbe. Habár megszelídítettük, s beletörődött immár, hogy vad hazájától távol,
házunk táján növekedjék és virágozzék,
de megőrizte eredete minden titkát és bá-

19
tanulmányok

© EGYM Vital Center, 1992-2005. Minden jog fenntartva!

P ROF . D R . R ÁCZ G ÁBOR P ROF . D R . R ÁCZ -K OTILLA E RZSÉBET :
A YUCCA SHIDIGERA
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HORDEUM
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PROF. DR. RÁCZ GÁBOR - PROF. DR. RÁCZ-KOTILLA ERZSÉBET:
A YUCCA SHIDIGERA ÉS A HORDEUM VULGARE HATÓANYAGAI ÉS HATÁSMECHANIZMUSA

A GOLDEN YACCA

HATÓANYAGAI ÉS HATÁSMECHANIZMUSA

- SZAKEMBER

TÁJÉKOZTATÓ

-

A Golden Yacca természetes étrendkiegészítő (Natürliche Nahrungs-Ergänzung) jellegű
termék por alakban, kapszulázva.
Teljes egészében növényi eredetű készítmény. A 100 grammra vonatkozó energiatartalom 403 kJ (95 kcal).
A szervezetre gyakorolt kedvező hatás a liliomfélék egyes nemzetségeiben (Yucca, Agave) található szaponinoknak köszönhető.

1. A YUCCA

ÉS AZ

AGAVE

A szapogenolok szterinvázas
(szterogenolok). Fontosabbak a
in (képlet), a szárszapogenin,
genin, a hekogenin (képlet) és
genin (képlet).

NEMZETSÉG

NÖVÉNYRENDSZERTANI BESOROLÁSA

A Golden Yacca a Yucca shidigera porát tartalmazza.
A Yucca nemzetség az egyszikűek osztályának (Monocotyledoneae=Liliatae) Asparagales rendjébe sorolt Agavaceae családjába tartozik (1).
Az agavefélék (Agavaceae) családjában
kb. 410 fajt tartanak nyilván, ezek közül
az amerikai földrész Yucca és Agave
nemzetsége a legfontosabb.
A Yucca nemzetséget a liliomfélék családjába (Liliaceae), az Agave nemzetséget az
amarilliszfélék (Amaryllidaceae) közé is
szokták sorolni.
A két nemzetség elkülönítése nem mindig
egyértelmű. A „Maguey juice”-t „agávélé”
néven tartják számon, de a Yucca parviflora nevű fajból állítják elő.

2. A YUCCA

ÉS AZ

AGAVE

NEMZETSÉG FŐ HATÓANYAGAI

A két nemzetségbe sorolt növényfajok fő
hatóanyagai szaponinok (2). Cukor és
nem cukor jellegű részből épül fel molekulájuk. A nem cukor jellegű rész az aglikon
vagy szapogenin (szapogenol), 25 szénatomos, 6-gyűrűs vegyület.
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alkoholok
dioszgena szmilaa yukka-
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b.) A bakteriológiai laboratóriumokban
használtvér-agaros táptalajra helyezünk
egy 0,5 cm átmérőjű szűrőpapír korongot,
amelyet a fentiek szerinti vizes folyadékkal előzőleg átitattunk és 3 percig szűrőpapír lapon szikkasztottunk. A vér-agarra
helyezve a korong körül 0,1 cm széles
gyűrű alakul ki, amely áttetszőségében
különbözik a vér-agar táptalaj eredeti jellegétől.
Ez a vizsgálat a hemolitikus hatáson alapszik.

Közös vonásuk, az alapszerkezeten kívül,
hogy az A gyűrűn alkohol csoport található (C3-OH) amelynek oxigénatomján keresztül kapcsolódik a szapogenin cukormaradékokhoz. A yukkageninben a 2-es
szénatomhoz is található egy -OH csoport.
A cukorlánc hossza változó, például a szaponin esetében 3 cukormaradék található
a szaponin szerkezetében, a yukkonin
esetében 4, a szmiloninban pedig 5.
Az aglikonok vízben nem oldódnak, a teljes molekula kevésbé vagy jobban oldódik
vízben a cukormaradékok számától függően: minél több az -OH csoport a szaponin
szerkezetében, annál jobban oldódik vízben.
A Yucca shidigera élő állapotban hemiszaponázt tartalmaz, amely lebontja a szaponint proszapogeninné, ez utóbbi még 23 molekula cukrot tartalmaz.
Az USA dél-nyugati száraz, sivatagos helyein a Yucca fajok főleg szárszapogenint
tartalmaznak.

3. A

FŐ HATÓANYAGOK FIZIKAI

ÉS BIOLÓGIAI TULAJDONSÁGAI

A Yucca-szaponinok a következő két tulajdonságuk alapján azonosíthatók a Golden Yacca-ból:
a.) A por alakú készítmény vagy a kapszula tartalmának 0,5 grammnyi mennyiségét egy mérőhengerbe tesszük. A mérőhenger átmérője 1,0 cm, űrtartalma
10,0 ml. A vizsgálandó porra 9,0 ml desztillált vizet töltünk és 10 percig állni hagyjuk, majd 10 másodpercig 10-szer erőteljesen összerázzuk. A vizes rész felett bőséges hab képződik, amelynek magassága
legalább 1,0 cm és maradandó jellegű:
legalább 1 óra hosszat változatlan marad.
Ez a vizsgálat a víz felületi feszültségét
csökkentő hatáson alapszik.

Mindkét vizsgálat során az eredmény arányos a készítmény hatóanyag-tartalmával: az 1 cm-nél magasabb habgyűrű nagyobb hatóanyag mennyiségre utal (a), illetőleg ha az áttetsző gyűrű 0,1 cm-nél
szélesebb, erősebb a hemolitikus képesség (b).
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4. A GOLDEN YACCA

tek (koleszteridek) kiürülnek a szervezetből anélkül, hogy a vérbe jutottak volna.
Ezáltal a táplálékkal felvett koleszterin
csak részben vagy egyáltalán nem szívódik fel.
Mivel a koleszterin és Yucca-szaponin
összekapcsolódása sztöchiometriás arányban történik, két lehetőség között lehet
választani: a nagyobb koleszterin bevitel
esetében növeljük a készítmény adagját
vagy az ajánlott napi adagnak megfelelő
mértékben csökkentjük a koleszterin bevitelét. Utóbbi megoldás a célszerűbb. Vegyes táplálkozás esetében figyelembe kell
venni a különösen sok koleszterint tartalmazó élelmiszerek mennyiségét, hogy a
napi koleszterin bevitel ne haladja meg a
0.30-0,50 grammot (6).

HATÁSMECHANIZMUSA

A Yucca-szaponinok jellemző kémiai
szerkezete és fizikai (fizikai-kémiai) tulajdonságaik alapján elsősorban a tápanyagok jobb értékesítését biztosítják. Esetenként előmozdítják az értékes tápanyagok
felszívódását az emésztőrendszerből (I.),
de csökkenthetik egyes anyagok felszívódását is (II.) vagy elősegíthetik különböző
anyagcseretermékek és a környezetből a
szervezetbe jutott mérgező anyagok kiválasztását (III.).
I. A táplálkozás során felvett létfontosságú anyagok egy része rosszul szívódik fel
az emésztőrendszerből.
Ez a helyzet a kalcium esetében. A Yucca-szaponinok javítják a kalcium felvételét. Hasonló a helyzet a magnéziumnál is,
amelynek egyes szervetlen sói, például a
keserű ásványvizekben levő magnéziumszulfát gyakorlatilag nem szívódik fel, de
Yucca-szaponinok jelenlétében számíthatunk a felszívódásra (3).
Az erek és a hajszálerek szerkezetét előnyösen befolyásolják a flavonoidok (a flavonoidok egy része , amelyeket bioflavonoidoknak nevezünk). Flavonoidok minden növényben találhatók. Felszívódásuk
a tápcsatornából nagyobb mértékű szaponinok jelenlétében.
A gyulladásos folyamatokat gátolja a béta-szitoszterin. Elsősorban olajos magvakban található nagyobb arányban, kisebb
mennyiségben, cukorhoz kötve, a legtöbb
növényi élelmiszerben megtalálható (4,
5). Felszívódását a szaponinok előmozdítják.
II. Tápanyagok felszívódásának gátlása jól
követhető a koleszterin esetében. A koleszterin részben az állati eredetű élelmiszerekkel jut az emberi szervezetbe, részben átalakulások eredményeképpen képződik benne. A Yucca-fajokban található
szaponinok, jellemző szerkezeti sajátságaik miatt, a bélben a koleszterinhez kötődnek. A képződött ún. komplex vegyüle-
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dó anyag a szervezetben cukorhoz vagy
cukorszármazékhoz (uronsavhoz) kötődik,
ezáltal vízben oldékonnyá válik és így ürül
a vizelettel.
A napi folyadékfelvétel egészséges felnőttnél legalább 1,5 liter kell legyen. Minél
nagyobb a testmagasság, a testsúly, a
testfelület, annál nagyobb a folyadékigény, amely függ a külső hőmérséklettől,
a levegő viszonylagos nedvességtartalmától, a munkavégzés jellegétől, a verejtékezés mértékétől. Általában a fenti napi
szükséglet inkább nagyobb, mint kisebb,
tehát meghaladja a másfél litert. A megfelelő folyadékbevitelre különösen olyan
személyeknél kell ügyelni, akik ritkán
szomjaznak meg, és ezért nem veszik
észre, hogy a szükségesnél kevesebb folyadékot fogyasztanak.
A Yucca-szaponinok fokozzák a vizelet
ürítését (diuretikus hatás), de csak nagyobb vízfelvétel esetében (akvaretikus).
Továbbá kedvezően befolyásolják a nátrium/kálium ürítés arányát. A napi szükségletet meghaladó konyhasó (nátriumklorid) bevitel esetében előnyös a fokozott
nátrium ürítés a vesén keresztül, a kálium
veszteség viszont előnytelen. A nátrium
halmozódhat a szervezetben (nátrium
visszatartás vagy nátrium-retenció), a kálium kiürülése viszont folyamatos.
A szervezet nátrium szükséglete fokozódik, ha nagyobb a verejtékezés, továbbá
hasmenés esetében.
A vízhajtó hatású növényekre általánosan jellemző, hogy növelik a nátrium ürítés mértékét, de csak kisebb arányban
okoznak kálium veszteséget.
A szervezet folyadékigényének biztosítására célszerű a napi ismételt bevitel, alkalmanként kisebb-nagyobb adaggal.
c.) A verejtékkel elsősorban só ürül a
szervezetből, de távozhatnak különböző
anyagcseretermékek, elsősorban húgysav, tejsav. Gyógyszeres izzasztást egészséges embernél nem célszerű végezni, de
egyes tevékenységek (szaunázás, kocogás, különböző sportok) előnyösek, természetesen ha idejében gondoskodnak az
elvesztett folyadék pótlásáról.

III. A szervezetre nézve káros anyagok eltávolítása az emésztőrendszeren keresztül
(a), a vese kiválasztó működése révén (b)
és /vagy a verejtékkel történik (c).
a.) Az emésztőrendszeren keresztül távoznak azok az anyagok, amelyek a tápcsatornát nem hagyják el, és azok, amelyek a véren keresztül, a májon át az epébe kerülnek. Anyagcseretermékekről van
szó, de olyan anyagokról is, amelyek egyáltalán nem értékesülnek, illetve részben
értékesülnek vagy károsító jellegűek.
A Yucca-szaponinok a víz felületi feszültségét csökkentve előmozdítják a vízzel nem elegyedő anyagok emulzió képzését (folyadék a folyadékban). Szintén a
felületi feszültséget befolyásoló tulajdonság alapján a béltartalom kevésbé tapad
a bélfalhoz és ezáltal a szaponinok mintegy "tisztítják" a beleket, elsősorban a
vastagbelet (7).

b.) A salakanyagok vesén keresztül történő kiválasztásának feltétele, hogy az
anyagcseretermék vagy a környezetből a
szervezetbe jutott káros anyag oldódjék
vízben. Ez a tulajdonság eleve jellemezheti a kérdéses anyagot, máskor viszont a
vízben rosszul vagy egyáltalán nem oldó-
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A GOLDEN YACCA PLUS
HATÓANYAGAI ÉS HATÁSMECHANIZMUSA

- SZAKEMBER

TÁJÉKOZTATÓ

-

A Golden Yacca Plus természetes étrendkiegészítő (Natürliche Nahrungs-Ergänzung) jellegű termék, kapszula formájában.
Teljes egészében növényi eredetű készítmény, amely 50%-ban Yucca shidigera-ból és
50%-ban Hordeum vulgareből készül.
Az összetételben szereplő két növényfaj közül az első a pálmaliliom, a második az árpa.
Mindkettő az egyszikűek osztályába tartozik (Monocotyledoneae = Liliatae).
A készítmény két főhatóanyaga a Yukka-szaponin és a szuperoxid-diszmutáz. A főhatóanyagok értékét a mindkét növényben található ásványi anyagok egészítik ki.

1. A YUCCA (a) ÉS A
HORDEUM (b) NEMZETSÉG

2. A YUCCA (a) ÉS A
HORDEUM (b) NEMZETSÉGEK

NÖVÉNYRENDSZERTANI

FŐ HATÓANYAGAI

BESOROLÁSA

a./ A Yucca-fajok hatóanyagai szaponinok. Molekulájuk felépítésében szterinvázas szapogenol kapcsolódik a cukormaradékokhoz. Fontosabb szapogenolok a
dioszgenin, szárszapogenin, szmilagenin,
hekogenin és a jukkagenin.
Ezek a vegyületek jellemzik az alapkészítményt (Golden Yacca).

a./ Az agavéfélék családjába (Agavaceae) tartozó kb. 410 növényfaj közül a készítmény a Yucca shidigera-t tartalmazza (Mojave jukka). A Yucca-fajok az
amerikai földrész növényei, amelyek száraz, félsivatag vagy sivatag jellegű területeken teremnek az USA délibb területein,
Közép-Amerikában és Dél-Amerika egyes
helyein. Európában néhány Yucca-fajt
dísznövényként termesztenek kertekben,
parkokban. Magyarországon leggyakrabban a jól áttelelő Yucca filamentosa
(nagyvirágú pálmaliliom) látható.

b./ A Hordeum-fajok zölden aratott
földfeletti részei a Poaceae (=Gramineae)
családra jellemző kovasav anhidridet, különböző szilikátokat tartalmaznak. Értékes
biológiai tulajdonságokkal rendelkeznek a
flavonoid-C-glikozidok és az aromás karbonsavak (p-kumársav, ferulasav, diferulasav). Az egészség megőrzése, egyes
kórfolyamatok megelőzése szempontjából
az árpafű legfontosabb hatóanyaga a szuperoxid-diszmutáz (SOD: Super-Oxide
Dismutase), amelynek legértékesebb
forrását képezi. A SOD szerkezetében található fém atomok a különböző élőlényekben eltérőek, az emberi szervezetben
egységesen a cink és a réz.

b./ A pázsitfűfélék családjába (Poaceae
= Gramineae) tartozó Hordeum nemzetség legelterjedtebben termesztett fajai a
Hordeum vulgare (takarmányárpa) és a
Hordeum distichon (sörárpa). A takarmányárpa lehet hatsoros és négysoros, a
sörárpa kalásza kétsoros.
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3. A GOLDEN YACCA PLUS

AZONOSÍTÁSA ÉS MINŐSÉGI VIZSGÁLATA

A készítmény azonosítása mikroszkópos vizsgálattal történik. Összehasonlító anyagként a
Golden Yacca kapszulák tartalmát használjuk:

Yucca shidigera

A földfeletti részek porának mikroszkópos jellemvonásai /nagyítás: 450x/. p: pollenszemcse, old: oldalnézetben,
km: optikai keresztmetszetben, kr: kalciumoxalát rafid /kristálytű kéve sejten belül/, szkl: szklereida /kősejt/, r: rostnyaláb /rostok csúcsa/
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Hordeum vulgare

A földfeletti részek porának mikroszkópos jellemvonásai (nagyítás: 450x). b: elsődleges bőrszövet (epidermisz), z:
zöld, - - -- - : kovafelhalmozódás, lny: levegőnyílás /sztóma/, f: felülnézet, km: keresztmetszet, zrs: zárósejt.

A kapszula tartalmának felét egy mérőhengerbe tesszük. A mérőhenger átmérője 1,0 cm, űrtartalma 10,0 ml. A vizsgálandó porra 9,0 ml desztillált vizet töltünk
és 10 percig állni hagyjuk. 10 másodpercig 10-szer erőteljesen összerázzuk. A vizes folyadék élénk zöld színű kell legyen
és felette bőséges hab képződik, amelynek magassága legalább 0,5 cm és legalább 1/2 óra hosszat változatlan marad (a
Golden Yacca esetében a vizes folyadék
sárgásbarna, nem zöld).

A „Plus” esetében a mikroszkópos látómezőben zöld szövettöredékek láthatók. A
legjellemzőbb alakos elem az elsődleges
bőrszövet (epidermisz), amelyben a megnyúlt, hullámos falú sejtek között egészen
rövid, kovahalmozó képletek láthatók.
A kapszula tartalmának felét egy mérőhengerbe tesszük. A mérőhenger átmérője 1,0 cm, űrtartalma 10,0 ml. A vizsgálandó porra 9,0 ml desztillált vizet töltünk
és 10 percig állni hagyjuk. 10 másodpercig 10-szer erőteljesen összerázzuk. A vizes folyadék élénk zöld színű kell legyen
és felette bőséges hab képződik, amelynek magassága legalább 0,5 cm és legalább 1/2 óra hosszat változatlan marad (a
Golden Yacca esetében a vizes folyadék
sárgásbarna, nem zöld).
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3. A GOLDEN YACCA PLUS

alakul ki fertőzés, megbetegedés. Állandó
jellegű a kórokozókkal szembeni védekezés a légzőrendszerben, az emésztőrendszerben, a testfelszínen, elsősorban a
nyálkahártyák szintjén.
Az emberi szervezet immunrendszerének vannak olyan sejtes elemei, amelyek
makuba kebelezik, felfalják a testidegen
részeket (baktériumokat). Ezek a falósejtek (fagociták), amelyek egy része helyhez kötött, más része a vérárammal és a
nyirokkeringéssel vándorol a veszélyeztetett helyek felé (sérülések, gyulladások és
más jellegű körfolyamatok).
A falósejtek a baktériumokat a bekebelezés előtt szuperoxid anionokkal támadják
meg. Amennyiben a szervezet sikeresen
védekezett a betolakodó kórokozók ellen,
nem betegszik meg, de a védekezésképpen létrejött szuperoxid anion gyors ártalmatlanítása nem minden személynél és
nem minden szövetben megy végbe kellő
hatékonysággal, mert nem mindenkinél,
mindenhol és minden pillanatban ál rendelkezésre kellő mennyiségű SOD.
Valahányszor aránytalanság alakul ki a
szervezetben képződő szuperoxid anion
mennyisége és a szervezet által termelt
átalakító enzim (SOD) aktivitása között,
helyi ártalmak jönnek létre, amelyek –
rendszerint hosszabb távon, idült megbetegedések formájában – kóros állapotként
nyilvánulnak meg.
Ilyen esetekben, amikor tehát fokozottan képződnek szuperoxid gyökök és/vagy
nem áll rendelkezésre az ártalmatlanná
tevő SOD, az utóbbit célszerű kívülről pótolni.
Minden friss, feldolgozatlan élelmiszerben található szuperoxid-diszmutáz. Az
állatokban képződő szuperoxid-diszmutáz
nem értékesül az emberi szervezetben. A
növények által termelt szuperoxid-diszmutáz az emésztőrendszerből változatlanul kerül be a vérpályába és ezáltal fokozza a szervezet védettségét a szuperoxid
anionok károsító hatásával szemben.
A szuperoxid-diszmutáz, mint minden
enzim, könnyen elveszíti aktivitását.
Hosszabb tárolás során, mélyfagyasztott

HATÁSMECHANIZMUSA

A készítmény egyesíti a szaponinok (a) és
a SOD (b) hatását, egymást kölcsönösen
kiegészítve.
a./ A Yucca shidigera főhatóanyaga, a
Yucca szaponin az emberi szervezetben a
felvett tápanyagok jobb értékesítését biztosítja. Előmozdítja az értékes tápanyagok felszívódását az emésztőrendszerből,
csökkenti az állati eredetű élelmiszerek
fogyasztása által felvett koleszterin felszívódását a tápcsatornából és előmozdítja a
káros anyagok kiválasztását, kiürítését.
b./ A SOD (szuperoxid-diszmutáz) a zöld
árpa legértékesebb hatóanyaga, amely
védi az emberi szervezet sejtseit az oxigénanyagcsere káros hatásaitól.
Minden élő szervezetben, amely környezetéből oxigént vesz fel (aerob élőlények),
az anyagcsere során oxigéntartalmú káros
anyagrészecskék, ún. szabadgyökök képződnek. A legfontosabbak: a szuperoxid-anion, a szabad hidroxil anion és a
peroxidok.
Ezek az oxigén-szabadgyökök károsítják a
sejthártyát, egyes esetekben a sejtek elhalását gyorsítják vagy kiváltják, ezért
fontos szerepet töltenek be az öregedési
folyamatokban. Az oxigén-szabadgyökök
gyulladási folyamatokat válthatnak ki
és/vagy tarthatnak fenn, ezáltal lényeges
tényezői az idült gyulladásos megbetegedéseknek.
Egészséges, fiatal szervezetben az oxigén-szabadgyökök
közül
a
szuperoxid-aniont, egy enzim, a szuperoxiddiszmutáz folyamatosan és gyorsan átalakítja vízzé, ezáltal kivédi a károsító hatást.
Környezetünkből állandó jelleggel kerülnek a szervezetbe kórokozók. Amennyiben az immunrendszer normálisan működik és a kórokozók nem jutnak az emberi
szervezetbe nagyobb mennyiségben, nem
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élelmiszerek esetében is, folyamatosan
csökkenő értékekkel számolhatunk.

1. Az érelmeszesedés megelőzése, késleltetése, a kórfolyamat lassítása. A készítmény javítja a táplálékkal felvett, az erek
falát védő flavonoidok felszívódását, de
gátolja az állati eredetű táplálékkal felvett
koleszterin felszívódását.

Mélyfagyasztott élelmiszereknél a szuperoxid-diszmutáz akkor megy tönkre,
amikor fagypont feletti hőmérsékleti értékeket érünk el a táplálék készítése során.
Az enzim biztosan tönkremegy 37-40 ºC
körüli hőmérsékleten, illetőleg e felett.
Az emberi fogyasztásra alkalmas növények közül a fiatal, zöld fűfélék (gabonaneműek) jelentik a legjobb SOD forrást. A
vezető helyet a Golden Yacca Plus összetételében található árpafű foglalja el.
A körültekintően termesztett, megfelelő
időpontban aratott és kellőképpen (kíméletesen, 35 ºC alatti hőmérsékleten) szárított árpafű, illetőleg annak pora jelenti a
szuperoxid-diszmutáz bevitelének legjobb
módját.
Az SOD-nak semmilyen kedvezőtlen hatása nem lehet, mert kizárólag a szuperoxid anion átalakítására képes, semmilyen
egyéb anyagra nem fejt ki hatást.
A SOD értékét kedvezően egészíti ki a
yuccapor és fordítva. A liliompálma szaponinjai ugyanis előmozdítják a környezetből felvett egyes testidegen anyagok
kiürülését a szervezetből.
A károsító szabadgyökök csak részben
képződnek az oxigén-anyagcsere során.
Jelentős részük a táplálkozástani szempontból értéktelen vagy éppen káros
anyagokból képződnek az emberi szervezetben. Ilyen ártalmak jöhetnek létre az
élelmiszerek gyártásánál használt egyes
tartósító és színező anyagokból, olyan
gyógyszerekből, amelyek a természetben
nem létező kémiai szerkezettel rendelkeznek. A növényekben képződő anyagok az
emberi szervezetben nem alakulnak át
szabadgyökökké.

5. FELHASZNÁLÁSI

2. Reumás, főleg ízületi fájdalmak megelőzése, enyhítése. A készítmény javítja a
növényi élelmiszerekkel a szervezetbe
jutó, gyulladáscsökkentő szitoszterol felszívódását és csökkenti a szabadgyökök
károsító hatását. A készítményben egyaránt található az oxigén szabadgyököket
átalakító szuperoxid-diszmutáz és az
egyéb jellegű ártalmas anyagok kiürítését
előmozdító Yucca-szaponin.
3. Idült, gyulladásos folyamatok kiegészítő (adjuvans) kezelése, elsősorban azok
megelőzése olyan személyeknél, akiknek
családjában számítani lehet kialakulásukra vagy akik fokozottan veszélyeztetettek.
4. Fertőzések, lázas állapotok vagy egyéb
jellegű stresszhelyzetek utáni lábadozás
időszakában (reconvalescentia).
Adagolás:
Az ajánlott napi adag 2-3-szor 1-2 kapszula a főétkezések alatt vagy közvetlenül
utána. Táplálkozáskiegészítő (étrendkiegészítő) készítmény, amelynek nincsenek mellékhatásai, ellenjavallatai. Fokozhatja a szájon át (per os) adagolt egyes
gyógyszerek (szívre hatók, keserűsó) felszívódását, ilyen esetekben a gyógyszert
rendelő orvos vagy a gyógyszerész tanácsát ajánlatos kikérni és/vagy az adagot
csökkenteni 2 x 1 vagy 3 x 1 kapszulára.
A hatás jellegénél fogva rendszeres adagolásától várhatunk eredményt, az élelmiszerek értékes tápanyagainak jobb kihasználása miatt.
A készítmény használata nem pótolja a
megfelelő életvitel, mozgás által biztosított előnyöket, de része az egészséges
életmódnak.

AJÁNLÁS

A Golden Yacca Plus egyesíti a Golden
Yacca szaponinjának és az árpafű szuperoxid-diszmutáz hatóanyagának előnyeit.
Javaslatok:
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6. Thews, G., Mutschler, E., Vaupel, P.:
Anatomie, physiologie, Pathophysiologie
des Menschen
4. Auflage Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart 1991

Figyelmeztetés:
A doboz tetejét minden használat után jól
vissza kell csukni. A készítményt közvetlen hő- vagy fényforrástól tartsuk távol
(szobahőmérsékleten, sötét helyen).
Fontos a kapszulákat hideg vagy langyos
folyadékkal bevenni, a testhőmérséklet
(37 ºC) feletti hőmérsékleti értékek (forró
tea, leves, stb.) felfüggeszthetik a hatást.

7. Shibata S.: Saponins with biological
and pharmacological Activity. In.: HWagner, P. Wolff (eds): New natural products and plant drugs with pharmacological, biological or therapeutical activity.
Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New
York 1977

Minden készítményt gyermekek elől el kell
zárni!
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D R . M ARCZAL G ABRIELLA - D ITRÓI
K ÁLMÁN - B ÉRES M ÁRIA :
A GOLDEN YACCA

TUDOMÁNYOS ÉRTÉKELÉSE

A tanulmány eredetileg a „Fitoterápia” folyóirat 1994/8. számában jelent meg.

MARCZAL GABRIELLA - DITRÓI KÁLMÁN- BÉRES MÁRIA:
A GOLDEN YACCA TUDOMÁNYOS ÉRTÉKELÉSE
A hazai forgalomban lévő „Golden Yacca” készítmények a Yucca shidigera L. amerikai
származású növény szárított kivonatát tartalmazzák. A növény fő hatóanyagát szteroid
szaponinok alkotják, melyeknek egyik lényeges hatása hogy elősegítik a salak és méreganyagok kiürülését a szervezetből, ezen túlmenőleg az immunrendszert is erősítik. Újabb
tudományos vizsgálatok alapján egyes Yucca-fajokból (Yucca recurvifolia Salisb.) antivirális hatású vegyületeket (proteineket) is kimutattak.

BEVEZETÉS
A Yucca shidigera L. Észak-Amerika
délnyugati sivatagjaiban, Mexikóban, a
Karib-szigeteken honos. Az őslakó indiánok a pálmára emlékeztető növény szinte
minden részét felhasználták. A szárított
termés, gyökerek, bimbók és virágok táplálékként szolgáltak, az indián nők a növényt megszárították, porrá őrölték és különböző betegségekre használták, így reuma, köszvény, és különböző bőrbetegségek ellen. Ezt a port Yacca-nak nevezték.
A Yucca-féléknek számos fajtája van,
melyeket régen a Liliaceae, jelenleg az
Agave-félék (Agaveaceae) családjába sorolnak (Soó R., 1973). A Yucca shidigera L. szárazságtűrő növény, rendkívül jól
alkalmazkodik a szélsőséges éghajlati viszonyokhoz. Fásszárú, vastag rövid törzsű
örökzöld, jellegzetes kard alakú levelekkel, melyek átlagban 80-90 cm hosszúak,
közepén 4-5 cm szélesek. A levélszél foszladozó szálaktól rostos. Virágzata sokvirágú fürt, az egyes virágok harang alakúak,
sárgásfehér színűek, illatosak. A termés
6-rekeszű tok. Magja lapított tojás alakú,
fekete színű. Hazánkban a Yucca-félék
közül elsősorban a Yucca filamentosa L.-t
termesztik szárazságtűrése miatt (1.
ábra), mely törzs nélküli, sűrű levélrózsájú, örökzöld cserje. Leveli hoszúkás lándzsásak, szélükön finoman rostosak, virágzatuk dús buga sárgásfehér virágokkal. A Yucca-fajok közül említést érdemel
még a Yucca recurvifolia Salisb. antivirális
hatása miatt. Hazája az USA délkeleti vidéke.

1. ábra. Pálmaliliom (Yucca filamentosa)
a) virágzó növény, b) a virág hosszmetszete,
c) a levél csúcsi része

1. YUCCA

FAJOK TARTALMI

ANYAGAI

A Yucca-félékben előforduló szteroid szaponinok víz oldékony glikozidok formájában vannak jelen. A szarszaszaponin 3, a
yucconin 4, a szmilonin 5, a kammonin 6
molekula cukrot tartalmaz. Az egyes Yucca-fajok szaponinjait az I. táblázatban
mutatjuk be. A Yucca shidigera L. növény szaponin-aglikonjainak képletét a 2.
ábrán szemléltejük. A szaponinanyagokon
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kívül ásványi sókat, esszenciális aminosavakat, enzimeket (hemiszaponázok), klorofillt és ballasztanyagokat tartalmaz (Béres M., 1994).

I. táblázat
Az egyes Yucca-fajokban előforduló szaponinok
Növény
Szaponin
Tigogenin

1.

2.

X

3.

4.

5.

X

6.

7.

8.

X

Neo-tigogenin
Smilagenin

9.

10.

11.

X

X

X
X

X

Sarsasapogenin

X

Yuccogenin

X

X

X

X

X

X

Chlorogenin

X

Hecogenin

X

Gitogenin

X

Willagenin

X

Luvigenin

2. ábra. Yucca shidigera L. szaponin-aglikonjai

X

X

2. A YUCCA

X

X

X

X

X

X

X

X

SHIDIGERA L.

TARTALMI ANYAGAINAK HATÁSA

(OLÁH A.,

1992) ÉS

GYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSA
X

Gecogenin

X

Gloriogenin

X

Kammogenin

X

Tixogenin

X

Mamogenin

1. A vastagbél krónikus gyulladása
2. Salak-és méreganyagok kiürítése
3. Reuma, köszvény esetén hasonló a hatás a szteroid hormonokhoz, de azok káros mellékhatása nélkül
4. A vér megnövekedett koleszterinszintjének csökkenése azáltal, hogy a szaponinok a bélben található táplálékból származó koleszterinnel komplexet képeznek,
melyek nem szívódnak fel, hanem kiürülnek.
5. Immunrendszer támogatása a szervezet fertőzések elleni harcában. A szaponinanyagok az immunrendszer támogatását oly módon fokozzák, hogy a speciális
védő fehérvérsejtek, a csecsemőmirigy által termelt T-limfociták érését biztosítják.
A Yucca-szaponinok a szervezetből eltávolítják a rothadásos-erjedési termékeket
s az elpusztult apatogén baráti baktériumok ismét elszaporodhatnak a bélben.
Meggyorsulhat a sejtek táplálékhoz jutása, javul az emésztés is. A Yucca szaponinok a károsodott májban a még működő
májsejtek méregtelenítő képességét javítják.

X

Yamogenin

X

Diosgenin
Samogenin

X
X

X

Mexogenin

X

X

X
X

1. Yucca aloifolia
2. Yucca elata
3. Yucca filamentosa
4. Yucca filifera
5. Yucca flaccida
6. Yucca gloriosa
7. Yucca recurvifolia
8. Yucca scotti
9. Yucca glauca
10.Yucca sisala
11.Yucca shidigera
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3. HAZAI FORGALMAZÁSÚ
YUCCA-KÉSZÍTMÉNYEK

ot és nyomelemet tartalmaz. Az A-, C-,
E-, K- vitamin és B1-tiamin, B2-riboflavin,
B6-piridoxin, B3-niacin mellett, B12-vitamin
is található a porban, valamint enzimek.
Az értékes aminosavak jelentős része létfontosságú a szervezet részére, sporttevékenységnél teljesítménynövelő hatást
fejtenek ki, az izomzatot fejlesztik.
A két növény kivonata egyedülálló táplálkozáskiegészítő anyagot és fokozott salaktalanító hatást eredményez. Az árpa
növény kiemelt anyagait a III. táblázatban mutatjuk be.

A következőkben néhány hazai forgalmazású Yucca shidigera L.-ből előállított
készítményt mutatunk be.
a.) Golden Yacca. Forgalmazó: European Golden Yacca Marketing Vital Center Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(a cikk megírásakor az European Golden
Yacca Marketing Hungária Kereskedelmi
Kft. szerepelt a szövegben - a szerk.)
100 % Yucca shidigera-port tartalmaz
kapszulázva. A porban a szaponinokon kívül 3.3% fehérje, 0.7% zsír, 8.2% szénhidrát, továbbá ásványi sók, aminosavak,
vitaminok és klorofill található.
A készítmény ásványi anyagainak, aminosavainak és vitaminjainak minőségi és
mennyiségi összetételét a II. táblázatban
demonstráljuk.

III. táblázat
Árpanövény kiemelt tartalmi anyagai
10 g árpanövény átlagosan 2288 mg fehérjét,
1716 mg nyerrostot, 53 mg klorofillt, 4 g szénhidrátot, 29 kJ energiát tartalmaz
Ásványok
52 mg kalcium

II. táblázat
A Golden Yacca ásványianyag-, aminosav - és vitamintartalma
Ásványi
anyagok

Aminosavak

Vitaminok

kalcium 2565 mg

lizin 830 mg

C-vitamin 180 mg

foszfor 1890 mg

treozin 1060 mg

E-vitamin 30 mg

kálium 3200 mg

valin 1260 mg

B1-vitamin 320 µg

nátrium 22 mg

izoleucin 1630 mg

B2-vitamin 1230 µg

Aminosavak

Vitaminok

83 mg lizin

5005 IAE retinol

52 mg foszfor

48 hisztidin

801 µg K-vitamin

320 mg kálium

112 mg arginin

32 mg aszkorbinsav

1 mg mangán

223 mg aszparaginsav

3 mg E-vitamin

10 µg szelén

108 mg treonin

29 µg B-vitamin

3 mg nátrium

243 mg glutaminsav

3 mg kolin

50 µg cink

94 mg prolin

203 µg B2-riboflavin

20 µg jód

117 mg glicin

129 µg B6-piridoxin

0,8 mg réz

132 mg alanin

3 µg B12-kobalamin

5 µg kobalt

128 mg valin

752 µg B3-miacin

20 mg kén

89 mg izoleucin

240 µg pantoténsav

3,86 mg egyéb nyomelem

163 mg leucin

11 µg H-biotin
109 µg folsav

mangán 10 mg

leucin 1630 mg

B3-vitamin 4620 µg

réz 6 mg

fenilalanin 1090 mg

B6-vitamin 1290 µg

52 mg tirozin

vas 6 mg

metionin 430 mg

B12-vitamin 30 µg

109 mg fenilalanin

szelén 100 µg

triptofán 110 mg

folsav 1090 µg

43 mg metionin

kobalt 50 µg

arginin 1120 mg

pantoteinsav 2400 µg

23 mg cisztein

szerin 2430 mg

triotin 110 µg

11 mg triptofán

K-vitamin 8010 µg

29 mg amidin
6 mg purin
243 mg szerin

b.) Golden Yacca Plus (Forgalmazó: l.
a. pont).
A készítmény 50% Yucca shidigera L.
port és 50% fiatal árpanövény-port tartalmaz, mely az észak-amerikai Kansas
államból származó őszi aratású növény levélcsúcsaiból ered. Aratás idején a levélcsúcs 13 létfontosságú vitamint, 20 aminosavat, 14 létfontosságú ásványi anyga-

c.) Golden Yacca Sport Plus (Forgalmazó: l. a. pont).
Hatóanyagokban dúsított Yucca-kivonat,
mely 20 féle aminosavat (többek közt 830
mg lizint, 1630 mg izoleucint, 1130 mg
arginint, 1260 mg valint, 1630 mg leucint, 2430 mg szerint) 14-féle ásványi
anyagot, 13-féle vitamint tartalmaz.
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72 órás, 37 C-os inkubáció után - ha 300
µg/ml levélprotein volt a rendszerben - a
HELA-sejt növekedése nem állt meg.
1000 µg/ml koncentráció mellett 87%os sejtnövekedés-gátlást észleltek. ID50
HELA-sejtek esetén 595 µg/ml volt, VERO-és HEL-sejteknél 492 ill 958 µg/ml.
Az addició idejének vizsgálatánál az infekció előtt 3 órával, az infekcó pillanatában és az infekció után 3 órával adagolták
a levélproteint. A legerősebb hatást a vírusreplikáció elnyomására a fertőzés előtt
3 órával adagolt protein fejtette ki, az
ED50 3 µg/ml volt. A terápiás index a legnagyobb volt a fertőzés előtt 3 órával. A
VERO-sejtekben a levélprotein majdnem
olyan mértékben képes gátolni a HSV-1
replikációt, mint a HELA-sejtekben, az
ED50 16 µg/ml. A vegyület nemcsak HSV1, hanem HSV-2 és HCMV-aktivitást is
mutat, de kisebb mértékben.
A levél-protein hatását a vírus adszorpciójára az V. táblázat demonstrálja. 5.50 és
200 µg/ml anyaggal kezeltek HELA-sejteket 3 órával a vírusfertőzés előtt. Ezt követte az inkubáció és mosás, majd beadták a vírustartalmú oltóanyagot. A vírusok
számát, melyek nem kötődtek a Monoleise-sejtekhez, összevetették a kontrollal.
A levélprotein nem kötődött a sejthez akkor, ha ahhoz már korábban a vírus kötődött.
A vírus penetrációját kinetikai módszerekkel határozták meg. Ezektől a paraméterektől az extracelluláris vírus viselkedését,
aktivitását, ill. inaktivizációját meg tudták
határozni. A penetrációt a vegyület dózisfüggően csökkentette, de a behatolást
nem gátolta akkor, ha a vírus már a sejthez kötődött.
Az izolált levélprotein direkt virucidhatást
is kifejt azáltal, hogy a vírus egyes részeit, alkotóelemeit inaktiválja.
Az eredményeket összesítve a Yucca levél-protein in vitro gátolja a Herpes simplex-vírus type 1 replikációját, valamint kisebb mértékben a HSV-2 és Human cytomegalovírus replikációját.
A Yucca recurvifolia Salisb.-ből még egy
vírusellenes proteint állítottak elő, a Poke-

Nyersrost-, ballaszt-, enzim- és klorofill
tartalma is jelentős. Egyes aminosavak
(L-arginin, L-szerin, L-lizin), az izomnövekedést befolyásoló szomatropin kiválasztást fokozzák.
d.) Golden Yacca Total Relax (pálmaliliom habfürdő). (Forgalmazó: l. a. pont)
A Yucca shidigera L. kristályos porát tartalmazza, melyet egész, ill. részfürdőhöz
használnak. A fürdő ellazítja az izmokat,
segít az izületi gyulladások leküzdésében.
e.) Golden Yacca Sapodent
Növényi eredetű fog és szájápoló szer.
(Forgalmazó: l. a. pont)
Yucca shidigera L. port tartalmaz, mely
szaponintartalmánál fogva habzik, tisztítja
a fogakat és szájüreget. Eltávolítja a fogakról a baktériumos lepedéket, ezzel segíti megelőzni a fogkőképződést. Fokozza
a nyálkaképződést, ezzel a szájüreg öntisztulását segíti elő. Megszünteti a kellemetlen szájszagot.
A Golden Yacca készítmények alkalmazásához számos megfigyelés, tapasztalat
tartozik, melyeket klinikai kísérletekkel
csak részben támasztottak alá. Legfontosabb a méregtelenítő, salaktalanító hatás,
mely a szervezet anyagcserebetegségeinek javulásához vezethet.

4. YUCCA-FAJOKBAN
KIMUTATOTT ÚJABB HATÁSOS
VEGYÜLETEK

Egyes Yucca-fajokból proteineket állítottak elő, melyek vírusellenes hatással rendelkeznek. Gátolják a sejtnövekedést, vírusreplikációt, vírusadszorpciót és penetrációt, valamint indirekt gátló hatást is kifejtenek egyes vírusokra.
A Yucca recurvifolia Salisb. leveléből izolált protein a herpesz-vírusok ellen hatásos. A vegyület 208 aminosavat tartalmaz, molekulasúlya 23000 (Osawa és
Hiramatsu, 1987).
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weed-vírusellenes proteint (PVP),l melynek molekulasúlya 29,000 (Aron, Irvin,
1980). A vegyület antivirális hatását úgy
fejti ki, hogy gátolja az influenzavírus
(Tomlinson, 1974), poliovírus (Ussery,
1979) és a Herpes simplex vírus 1 (Aron
és Irvin, 1980) szaporodását a sejtkultúrákban.
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HATÁSA

AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATBAN

Cromwell és munkatársai (1985), Gipp,
Yen és Pond (1993) vizsgálatai szerint a
Yucca recurvifolia Salisb. kivonata felelős
fiatal állatok (sertések) súly és táplálékfelvétel növekedéséért, míg a Yucca shidigera L. elsősorban méregtelenítő, tiszttító hatású.

6. ÖSSZEFOGLALÁS
A szerzők a hazai forgalmazású Golden
Yacca tudományos értékelésével foglalkoznak. A hazai forgalmazású készítmények a Yucca shidigera L. kivonatait
tartalmazzák, melynek fő hatóanyagát a
szaponinok alkotják. Újabban egyes Yucca fajokban proteinanyagokat is kimutattak, melyek vírusgátló hatással rendelkeznek. A szerzők részletesen ismertetik a
hazai forgalmazású Yacca-készítményeket és egyes Yucca fajok újabb állatgyógyászati vonatkozásait is.

G. Marczal, K. Ditrói, M. Béres: Phytotherapeutical value of Golden Yacca
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