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Rövidítések 
AIDS = acquired immune deficiency syndrome; ALT = alanin-
aminotranszferáz; AST = aszpartát-aminotranszferáz; CAT = 
kataláz; CCl4 = szén-tetraklorid; CYP 1A1/2 = citokróm P450 
családba tartozó CYP 1A1 és CYP 1A2 izoenzimek; DPPH = 
1,1-difenil-2-pikrilhidrazil; EAC = Ehrlich ascites carcinoma 
sejtvonal; GC/MS = (gas chromatography/mass spectromet-
ry) gázkromatográfia/tömegspektrometria; GSH-peroxidáz = 
glutation-peroxidáz; HCN = hidrogén-cianid; HCT 116 = hu-
mán colorectalis adenocarcinoma sejtvonal; HCV = hepatitis 
C-vírus; HDL = high-density lipoprotein; HEPG-2 = hepato-
blastoma G2 sejtvonal; LDL = low-density lipoprotein; MCF-7 
= Michigan Cancer Foundation-7 emlőráksejtvonal; MDA = 
malondialdehid; NMR = (nuclear magnetic resonance) mágne-
ses magrezonancia; NO = nitrogén-monoxid; NSAID = (non-
steroidal anti-inflammatory drug) nem szteroid gyulladáscsök-
kentő; Ph. Hg. VIII. = (Pharmacopoea Hungarica VIII.) 
Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadása; RP-LC = (reversed 
 phase liquid chromatography) fordított fázisú folyadékkroma-
tográfia; S. mansoni = Schistosoma mansoni; TNF-α = tumor-
nekrózis-faktor-α 

Az óegyiptomi kórképek kutatása a térségben ma is elő-
forduló betegségek jobb megismerését segíti. A hazánk-
ban is egyre inkább érződő globális felmelegedés pedig a 
trópusi/szubtrópusi betegségek kutatását, illetve azok 
kialakulásának és elterjedésének a megakadályozását te-
szik egyre sürgetőbbé, mivel azok a világ számos pontján 
jelentkezhetnek [1, 2]. A hepatitis C-vírus-fertőzést te-
kintve ma Egyiptom számít az egyik legfertőzöttebb or-
szágnak a kedvezőtlen egészségügyi és higiénés viszo-
nyok miatt. A fertőzések között viszont jelentősen 
sikerült visszaszorítani a múmiákon is jól kimutatható 
vérmételyt (Schistosoma haematobium és S. mansoni), de 
ismert, hogy még 1963-ban az ország lakosságának fele 
e kórokozóktól szenvedett [3–5].

Az ókori társadalom életminősége lényegesen rosz-
szabb volt a mainál. A korabeli életszínvonal mellett 
azonban a súlyos fertőzések és balesetek is nagyban hoz-
zájárultak a korai elhalálozáshoz, pedig az óegyiptomiak 
kimagaslóan odafigyeltek környezetük tisztaságára és a 
személyes higiénére. Az étkezések alkalmával használt 

bronzedények tisztán tartására például fokozottan ügyel-
tek. Helytelenítették, ha valaki étkezés előtt nem mosta 
meg a kezét – az előkelő lakomákon a fogások között is 
szokás volt a kézmosás. Ezek a szokások valamelyest kor-
látot szabhattak a gyakori hepatitis A-vírus terjedésének 
is. Az óegyiptomi társadalom maximális átlagéletkora a 
fáraókor 3000 éve alatt változott, de átlagban a 30–40 
évet nem haladta meg [6]. Összehasonlításképpen, a 
2015-ös demográfiai mutatók alapján az egyiptomi férfi-
ak várható élettartama 69, míg a nőké hozzávetőlegesen 
73 év [7]. 

Az átlagegyiptomiak étkezésére nem volt jellemző a 
zsírokban gazdag étrend, bár az elit esetében nagy meny-
nyiségű telített zsírsavakkal lehet számolni [8]. A kövér-
ség a jólét jele volt, az előkelők sírjaiban erre találni uta-
lásokat. A népesség körében kialakult zsírmáj oka 
azonban valószínűsíthetően nem a táplálkozási eredetű 
obesitas volt. Sokkal valószínűbb, hogy a fertőzések és a 
jelentős mennyiségű alkoholtartalmú italok fogyasztása 
játszhatott kiemelkedő szerepet az ókori egyiptomi tár-
sadalmat érintő májbetegségek létrejöttében. A termé-
szetes vizek kórokozókkal szennyezett volta bizonyára 
közrejátszott abban, hogy gyakran itták a növényekből 
készült, erjesztett italokat. A sör, később a bor fogyasztá-
sa is a mindennapi élet részét képezte, de voltak más er-
jesztett italaik is, bár ezeknek jobbára csak a nevét ismer-
jük, közkedveltségük mértékét nem. A különböző 
sörfajták és a bor ugyancsak alapvetően fontosak voltak a 
különféle vallási rituálékban, de a betegségek gyógyításá-
ra szánt orvosi receptek is számos helyen hasznosítják 
jótékony hatásukat. A túlzott alkoholfogyasztás sok eset-
ben részegséghez vezetett (1. ábra), amit bizonyos alkal-
makkor rituális okokból kifejezetten kívánatosnak tekin-
tettek, mint például Hathor részegségi ünnepén. 
(A mitológia szerint Hathor istennő, a Nap leánya orosz-
lán alakot öltve megbüntette az atyját kigúnyoló embe-
reket, de megrészegedve a vértől nem hagyta abba az 
öldöklést. Az istenek ezért cselhez folyamodtak, és vö-
rösre festett sörrel hatalmas tócsát készítettek. A vér-
szomjas oroszlán ettől eszméletvesztésig lerészegedett, 
és amikor kijózanodott, akkor fogta csak fel a történte-
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ket. Egy másik mítoszban a Núbiából hazatérő istennő 
tiszteletére nagy ünnepségeket rendeztek, ahol az öröm, 
ünneplés részeként sokan lerészegedtek. Az istennőnek 
számos ünnepe volt, ezek között szerepel a „részegség 
ünnepe”, amikor ezekről az eseményekről emlékeztek 
meg. Ilyenkor az ünneplők kellő mennyiségű bor fo-
gyasztásával kívánták az isteni állapotot átélni, így kerülni 
az istennő közelébe.) Ezért gyakoriak lehettek a májbe-
tegség különböző stádiumai [6].

Tudjuk, hogy a májat az emberi test elengedhetetlenül 
fontos szervének tartották, hiszen a kanopusz edények-
ben mumifikálva őrizték meg a túlvilági léthez, és azt az 
egyik Hórusz-fiú védelmére bízták, akit Imszet/Amszet 
néven ismerünk. Talán nem véletlenül, egybecseng vele a 
máj óegyiptomi neve, a miszet. Szintén a máj fontosságát 
jelzi, hogy Ozirisz, a halottak istene igényt tartott rá 
[9–12]. (A mumifikálás során a belső szervek egy részét 
a testből kiemelték, majd a testtel együtt „nátronsóval” 
azt is kiszárították, és tartósítva, pólyába tekerve a sírban 
a halott mellett helyezték el négy, erre a célra készített 
úgynevezett kanopusz edényben.)

Az ókori egyiptomiak emberi májról alkotott anatómi-
ai ismereteit a 18. dinasztia korában lejegyzett Ebers-pa-
pirusz őrizte meg számunkra. Az úgynevezett 1. anató-
miai traktátusában (Eb854–855) [13], amelyben a test 
felépítésének ismertetése a korabeli orvosok elméleti kép-
zését szolgálta, a következőképpen határozták meg: 
„Négy ere/csatornája (mtw) van a májnak. Ezek azok, 
amik vizet és levegőt adnak neki. Azután ezek azok, ame-
lyek létrehozzák az összes szenvedését (xAj.t), amikor vérrel 
nedvesítik be.” Minthogy ebben a traktátusban valameny-
nyi mtw a szívből indul, feltehetően ereket jelentenek, 
amelyekben elképzelésük szerint egészséges embernél le-
vegő és víz áramlott. Tudjuk azonban, hogy az egyébként 
normálisnak tekintett víz is okozhatott gondot, amikor 
„gonosz” volt, ahogy egy 21. dinasztiabeli orákulumot 
tartalmazó papiruszból kiderül [14]. Kóros állapotnak 
azonban elsősorban nem a vizes állapotot tekintették, ha-
nem a vér jelenlétét, amely „benedvesítette”. Mivel nedves-
ség hatására a testek térfogata megnő, feltehetően a fent 
idézett esetben is megnagyobbodásra utalnak, ami a páci-
ens esetében fizikai szenvedést okozott [15].

Kifejezetten a máj kezelésére szolgáló receptek azon-
ban csak az Ebers-papiruszon maradtak fenn: egy a „szív-
szája” (sokszor gyomornak fordítják) könyvében, ahol a 

datolyamagot és a nem azonosított pah-szerit növényt 
használják (Eb188), és később 5 recept egy csoportban 
(Eb477–481). Itt az első recept bevezető sora: „Azon 
orvosságok kezdete, melyeket a májra adnak”, arra mutat, 
hogy mind az öt recept valamikor egy önálló könyvet 
alkotott, feltehetően további receptekkel együtt. A be-
tegség tüneteit nem írják le, de kezelésük valamennyi 
esetben belsőleg történt, és négy napon keresztül kellett 
ugyanazt az orvosságot bevenni (swj r hrw 4). Készíté-
sük is azonos módon történt: miután a hozzávalókat ösz-
szekeverték, éjszakára a harmatnak kitették, és reggel le-
szűrték (sDr r jAd.t, atH). 

A hieratikus írással lemásolt szövegben folyamatosan 
írtak. A címet és a mennyiségeket piros tintával emelték 
ki. Ez a forma a gyűjteményes könyv létrejöttének egy 
időszámításunkhoz közelebbi időszakára mutat, ahogy a 
törtekkel megadott mennyiségek is erre utalnak. A forrá-
sok hézagos volta miatt azonban nem tudjuk, hogy ez 
hány száz évet jelent. A tört mennyiségeknek az udzsat 
szem részeivel történő megadása viszont már a gyógyító 
mágia világába vezet, ami bizonyosan befolyásolta a ke-
zelésre szánt anyagok kiválasztását is [16], de a jelen 
munkában az egyiptomi orvoslásnak ettől az aspektusá-
tól eltekintünk (2. ábra). 

A receptek összetételében jelentős eltérések figyelhe-
tők meg, amelyeknek okát nem ismerjük. Elképzelhető, 
hogy a forrásul szolgáló máj könyvét eredetileg különbö-
ző helyekről összegyűjtött receptekből hozták létre, 
amik más-más iskolákból származtak – erre utal, hogy 
ugyan a készítés és felhasználás módja valamennyinél tel-
jesen megegyezik, mégis csak egy esetben írták a mjt.t 
(„ugyanúgy”) szót, a többinél a teljes protokollt leje-
gyezték [17]. Ezt a feltételezést látszik alátámasztani, 
hogy a receptekben szereplő anyaglisták erősen eltérnek 
egymástól. Azonban éppen ennek alapján merül fel az a 
lehetőség is, hogy a máj különböző elváltozásait kezelték 
velük, és az orvosság kiválasztását az orvos saját tapaszta-
lata alapján végezte el.

Az itt felhasznált materia medica két ásvány kivételé-
vel (stj/sárga okker, sjA/valamilyen ásvány) kizárólag 
növényi eredetű, amelyek más összetételben további re-

1. ábra Bortól megrészegült emberek hazaszállítása az ünnepről (Food: 
Gift of Osiris, Beni Hassan Redrawn from Wilkinson, 1878. 
Vol.1, Fig. 160)

2. ábra Az Ebers-papirusz 67, 7–16. sorai a máj orvosságainak a leírásá-
val (Ebers, 1875, Bd. I., 67. tábla)
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ceptek alkotórészeit is képezik [18]. A következő lista 
állítható össze: pAy.t/akácia mézga, jns.t/ánizs, wan/
boróka, xAsy.t/földitök, dAb/füge, nbs/krisztustövis, 
sSn/lótusz, wnSj/mazsola, jsw/nád, Snj-tA/papirusz-
termés(?), jSd/sivatagi szilva, DAr.t/szentjánoskenyér, 
nqAw.t/érett szikomor, jArr.t/szőlő, snTr/tömjén, 
sm.t/zsázsa, és folyadékok, mint a jrp/bor, jrT.t/tej, 
Hnq.t/sör és mw/víz. 

A felsorolás erősen emlékeztet a Chester Beatty-papi-
rusz igen töredékes 31–32 és 37–41 receptjeinek anyag-
neveire, amik szintén hasonló mennyiségekkel szerepel-
nek. A felsorolt anyagok alapján felmerül annak a 
lehetősége, hogy azok is a májra vonatkoznak – ez akkor 
lenne bizonyos, ha a szövegben keletkezett hiányzó ré-
szen eredetileg a „jobb” szó állna (//// m Drww / 
„//// oldalban”). 

Az orvosi receptekben szereplő komponensek ható-
anyagai egymást kiegészítve járultak hozzá a májbetegsé-
gek kezeléséhez. Hatóanyagaikat áttekintve a flavonoi-
dok, fenoloidok, szaponinok és illóolajok túlsúlya 
jellemzi őket. 

Flavonoidok

A flavonoidok szinte az összes említett drog meghatáro-
zó alkotóelemei, amelyek többek között csökkentik a vér 
koleszterinszintjét, májvédő, gyulladásellenes és antioxi-
dáns tulajdonságokkal rendelkeznek. Ezen belül az anto-
cianinoknak, az újabb kutatások szerint, már rákellenes 
tulajdonságait is igazolták.

Az ókori egyiptomiak gyakran használtak különféle ás-
ványokból készült festékeket esztétikai célra. Az alkalma-
zott ásványok egyike a galenit, amely számos nehézfémet 
tartalmaz, például ólmot és kadmiumot. Mivel a kadmi-
um legfőképpen a májban és a vesében akkumulálódik, 
ezért fontos szemügyre venni a receptekben szereplő 
Acacia nilotica L., nílusi akácia (Mimosaceae) pozitív 
hatásait a kadmiummérgezés tüneteinek enyhítésében. 
A nílusi akáciában található egyes flavonoidok (kromon-
származékok) képesek arra, hogy két vagy három vegyér-
tékű fémionokkal (Cd2+) fémkomplexet képezzenek, így 
mérsékeljék az akkumulálódott fémek szabadgyökös re-
akcióit [19]. Ez a jelenség is indokolja, hogy az akácia 
helyet kapjon a májjal kapcsolatos receptekben. A nö-
vény az Eb477-ben található meg. 

Eb477 (67,7–9)
Azon orvosságok kezdete, melyeket a májra adnak: füge 
1/8, sivatagi szilva termése 1/8, szőlőszem 1/16, felhasított 
szikomorfüge 1/8, földitök termése 1/16, akáciamézga 
1/32, tömjén 1/64, zsázsa 1/64, víz 15 ro (1 ro ~ 14 ml), 
éjjel a harmatnak kitenni, áttörni, négy napig inni.

(HAt-a pXr.t rdj s Hr mjs.t: dAb 1/8, jSd 1/8, Ssp.t 
n.t jAr.t 1/64, nqaw.t 1/8, pr.t xAsy.t 1/64, pAy.t 1/32, 
snTr 1/64, sm.t 1/64, mw 15, sDr r jAd.t, atH, swj r 
hrw 4.)

A recept első hozzávalója a Ficus carica L. (közönsé-
ges füge), a Moraceae családba tartózó Ficus genusok 
egyike. A füge eredeti hazája Kis-Ázsia, Szíria és Izrael, 
de már az ókorban is igen elterjedt volt a dél-európai 
mediterrán vidéken is. A szubtrópusi Észak-Afrikában 
szintén előszeretettel termesztették. A növényi drog el-
sősorban a fügefa zöld vagy érett termése, levele, fiatal 
hajtása, kérge és a gyümölcsben található gyanta. A nö-
vény teljes flavo noid-, antocianinprofiljának meghatáro-
zását fordított fázisú folyadékkromatográfiával (RP-LC) 
végezték, és az eredmények alapján a cianidin bizonyult 
a legfőbb aglikonnak. NMR-vizsgálatok alapján pedig 
bebizonyosodott, hogy a fügefa gyümölcsében a legje-
lentősebb antocianin a cianidin-3-O-rutinozid [20–22]. 

A mediterrán területeken a különböző kultúrák frissen 
vagy szárítva, élelmiszerként („a szegények eledele”) 
vagy a gyógyászat értékes részeként külsőleg és belsőleg 
használták/használják a mai napig többek között láz, 
székrekedés és kézremegés kezelésére. Jelenleg ismert 
vércukorszint-csökkentő, valamint pektintartalma miatt 
trigliceridszint- és koleszterinszint-csökkentő hatása. 
A füge tejnedvében található ficin enzim felel a növény 
féreghajtó hatásáért, főként ascariasis és trichuriasis ese-
tén. A gyümölcsökből készült főzet emésztést segítő, 
enyhén laxatív, amelyet gyermekek esetében is bátran al-
kalmazhattak [21–23]. 

Egy tanulmány, amely a füge májra gyakorolt hatását 
vizsgálta állatkísérletekben, azt a következtetést vonta le, 
hogy a metanolmérgezéssel előidézett májat érintő oxi-
datív károsodás megelőzésében a füge kulcsfontosságú 
szerepet tölt be. Az eredmények azt mutatták, hogy a 
fügét fogyasztó metanollal itatott patkányok májának 
ALT (alanin-aminotranszferáz) és AST (aszpartát-ami-
notranszferáz) enzimaktivitása nagymértékben javult és a 
hepatotoxicitas mértéke csökkent [24]. 

A közönséges fügéhez igen hasonlít az eperfafélék 
(Moraceae) családjába tartozó szikomorfüge (Ficus syco-
morus L.), amely szintén szerepel a fenti receptben. Afri-
ka és a mediterrán területek egyik legelterjedtebb növé-
nye. Az ókori egyiptomiak az istenek fájának tekintették 
és nagy tisztelet övezte. A korai gyógyszerészet és orvos-
tudomány a szikomorfüge gyümölcsét különféle érési 
stádiumokban használta fel. A májbetegségek kezelésé-
hez használt „felhasított” szikomorfüge a gyümölcs 
érettségére utal, ugyanis az érési folyamat részét képezi a 
bevágás, amelynek hatására az érés nagymértékben fel-
gyorsul. Az érett gyümölcsben található vegyületek (gal-
lotannin, szaponin, redukáló cukrok, alkaloidok, flavo-
noidok, antrakinonok) kedvező hatással lehetnek a májat 
érintő gombás fertőzések által kiváltott szövődmények 
leküzdésében. Az Aspergillus niger-fertőzés gyakori le-
hetett már az ókorban is. A mikotoxinok, az aflatoxinok, 
ochratoxin A, fumonisin B2 májrákot okoznak. Ez indo-
kolhatja, hogy Afrika egyes területein a hagyományos 
gyógyászat manapság is elsősorban a szikomorfüge szá-
rából és kérgéből készült kivonatot használja [25]. 
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Négy receptben található meg a Vitaceae családhoz 
tartozó szőlő (Vitis vinifera L.), gyümölcs, mazsola vagy 
bor formájában. A fáraók Egyiptomában a vörös szőlő 
volt általánosan elterjedt, amelyből az óegyiptomiak az 
általuk igen kedvelt bort is készítették. A szőlő gazdag 
flavonoidokban, fenolokban, antocianinokban, proanto-
cianidinekben, szénhidrátokban, aminosavakban és ásvá-
nyi anyagokban. Az utóbbi évek kutatásai alapján az 
egyik legkiemelkedőbb szerepet a jelentős antioxidáns 
tulajdonságú stilbenoidszármazék polifenol-transzrezve-
ratrolnak tulajdonítják, amely nemcsak a friss gyümölcs-
ben, hanem a borban is meghatározó komponens. Ter-
mészetesen a vörösbor mint jótékony hatású vivőanyag is 
szerepelt. A szőlő a tradicionális medicinában laxatívum, 
sztomachikum és diuretikum. Biliaris dyspepsiában, hae-
morrhagiában, dysuriában és krónikus bronchitisben, 
valamint szívelégtelenségben és köszvény kezelésében 
jelenleg is használatos. Az érett gyümölcs vagy a mazsola 
a szubakut lép- és májmegnagyobbodás kezelésében bi-
zonyult hatásosnak [26].

Eb480 (67,13–15)
Másik: füge 1/8, sivatagi szilva termése 1/8, ánizs 1/4, 
krisztustövis kenyér 1/8, szentjánoskenyér 1/32, felhasított 
szikomorfüge 1/16, szőlőszem 1/8, zsázsa 1/64, tömjén 
1/64, édes sör 20 ro, éjjel a harmatnak kitenni, összetörni 
és négy napig inni. 

(K.t: dAb 1/8, jSd 1/8, jns.t ¼, dqw n nbs 1/8, 
DAr.t 1/32, nqAw.t 1/16, Ssp.t n.t jAr.t 1/8, sm.t 
1/64, snTr 1/64, Hnq.t nDm.t 20, sDr n jAd.t, atx, swj 
r hrw 4.) 

A Ceratonia siliqua L. (Fabaceae), a szentjánoskenyér, 
csak a fenti (Eb480) májpanaszok kezelésére szánt 
óegyiptomi orvosi receptben szerepel. In vitro bizonyí-
tékok támasztják alá citosztatikus tulajdonságát. A leve-
lek polifenolokban és flavonoidokban gazdagok, alkoho-
los kivonatuknak a DPPH- (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil-) 
gyök megkötésének mérésén alapuló antioxidáns-kapaci-
tás vizsgálata arra enged következtetni, hogy jelentős an-

tioxidáns hatással bír [27]. Kísérletesen bizonyították, 
hogy a benne található flavonoidok (kvercetin, apigenin, 
naringin és rutin) csersavval kiegészülve jelentős hepato-
protektív hatást fejthetnek ki [28]. A receptben a szent-
jánoskenyér édes sör mellett szerepel mint májvédő 
komponens. A sör azon kívül, hogy megfelelő vivőanyag, 
igen jelentős pozitív terápiás hatással rendelkezik. Az ár-
pából készült sör, optimális mennyiségben fogyasztva, 
kedvező élettani hatásokat mutat. Az édes sör datolyával 
készült, amelyhez az Arecaceae családhoz tartozó Phoe-
nix dactylifera (L.) (datolyapálma) termését használták 
fel. A datolyapálma azonkívül, hogy flavonoidokban 
szintén gazdag, termése 70%-ban tartalmaz szénhidráto-
kat, amely az árpa erjesztésénél, majd a megfelelő íz el-
érésénél kitüntetett szerepet játszik [4]. 

Fenoloid típusú vegyületek és fitoszterolok

Több komponensnél is jelentős hatóanyagcsoportot al-
kotnak a fotoszenzibilizáló kumarinszármazékok. Elő-
fordulnak a már említett közönséges fügében, nílusi 
 akáciában, valamint a Brassicaceal családhoz tartozó kö-
zönséges zsázsában (Lepidium Sativum L.) is. A füge fi-
atal hajtása, tejnedve fitofotodermatitist kiváltó lineáris 
furanokumarinokat tartalmaz – xantotoxol, bergaptén és 
pszoralén (ficusin) –, amelyek hatására a bőrre került nö-
vényi nedvek napfény jelenlétében súlyos bőrelváltozást 
okoznak. A fügében ezenkívül található még olyan ter-
mészetes hidroxi-kumarin-származék, az umbelliferon, 
amely spasmolyticus hatású, vagy olyan furanokumari-
nok (5-metoxipszoralén és 8-metoxipszoralén), amelyek 
az Aedes aegypti szúnyog lárvájának a kifejlődését is ké-
pesek megakadályozni [29], ami által a májtüneteket is 
okozó sárgaláz megelőzhető, hiszen kórokozóját a szú-
nyog terjeszti.

 A további hatóanyagokat tekintve a triterpén vegyüle-
tek számos képviselője gyakori komponense a receptek 
növényi összetevőinek. A fitoszterolok olyan szteránvá-
zas vegyületek, amelyek csökkentik a vér koleszterin-
szintjét azáltal, hogy csökkentik a koleszterin felszívódá-
sát és növelik a máj LDL-receptor-expresszióját és az 
endogén koleszterint. A közönséges fügében és zsázsá-
ban jelentős sztigmaszterol, kampeszterol, illetve 
β-szitoszterol található. Hörcsögökön végzett kísérletek 
alapján azoknak a zsírmájas állatoknak az esetében, ame-
lyek szárított fügét fogyasztottak, jelentősen csökkent a 
máj súlya, ellentétben a zsírdús diétát folytató hörcsö-
gökkel. A nyolchetes kísérlet alatt folyamatosan ellen-
őrizték a vér HDL-, LDL-koleszterin-, triglicerid-, AST-, 
ALT-szintjét. A fügét fogyasztó hörcsögök esetében je-
lentősen javultak az előbb említett szérumparaméterek. 
A koleszterinszint csökkenésének egyik legmeghatáro-
zóbb oka a különböző fitoszterolok jelenléte a gyü-
mölcsben [24] (3. ábra).

A receptek által említett másik leggyakoribb gyógyha-
tású komponens a Brassicaceal családhoz tartozó tömjén 
(Boswellia serrata L.), amelynek főleg triterpén- és illó-

3. ábra Facsemete-szállítást ábrázoló dombormű Hatsepszut templo-
mának a falán, Deir el-Bahariban
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olaj-tartalma járul hozzá a terápiás hatáshoz. A tömjént 
isteni szerként tartották számon, és az Óbirodalom korá-
tól elsősorban Puntból (valószínűleg a mai Szomália te-
rületén volt) exportálták Egyiptomba. Hatsepszut király-
nő (18. dinasztia) Deir el-Bahariban levő halotti 
templomában a növény honosításának kísérletét is meg-
örökítették. A tömjénben található triterpének herpesz-
vírus-ellenes és immunmoduláns tulajdonsággal, a 
β-boswellinsav és származékai tumorellenes és antihyper-
lipidaemiás hatással rendelkeznek. A boswellinsav ezen-
kívül megvédi a májat a bakte riális endotoxin-mérgezés-
től, a fügéhez hasonlóan  csökkenti a vér lipidszintjét, 
valamint antiarthritis és gyulladáscsökkentő hatású is. 
Ami pedig a hepatitis C-vírus elleni hatását illeti, egy ko-
rábbi tanulmány alapján elmondható, hogy a fertőzött 
betegek állapota jó eséllyel javulhatott. A krónikus HCV-
fertőzöttek körében mérsékli a májzsugor kialakulását, és 
gyakran javítja a betegek közérzetét [30].

A tömjén vizes kivonatokban csökkenti a teljes kolesz-
terinszintet (38–48%), és növeli a HDL-koleszterin-kon-
centrációt. A tömjénvizes kivonatokban és alkoholtartal-
mú gyógyszerekben is szerepelt édes sörrel vagy borral. 
Patkánykísérletek alapján a tömjén alkoholos kivonata 
gátolja a leukotrién B4 szintézisét peritonealis neutrophil 
granulocytákban, így csökkentve a gyulladást. A tömjén 
tehát más úton hat, mint egy NSAID hatástani csoport-
ba tartozó gyógyszer, ezáltal kedvezőbb a mellékhatás-
profilja is. Az alkoholos kivonat hepatoprotektív hatását 
egerekben is igazolták a galaktózamin/endotoxin által 
kiváltott májkárosodást követően. A kezelt egyedek szé-
rum-ALT-, -AST-szintje csökkent [31].

Szaponinok

A szaponinok olyan triterpén vegyületek, amelyek szin-
tén szignifikáns szerepet töltenek be számos növény te-
rápiás hatásának kialakulásában. A szaponinokban gaz-
dag növények gyulladáscsökkentő, expektoráns és 
tonizáló hatással rendelkeznek. A korábban említett kö-
zönséges fügében főleg pentaciklusos triterpén szaponi-
nok a jellemzőek (taraxaszterol és az oleanánvázas 
β-amirin), míg a sivatagi szilvában (Balanites aegyptiaca 
L., Zygophyllaceae) a szteroid szaponinok jelenléte a 
meghatározó. Az ókori egyiptomi gyógyászat is főleg a 
tág értelemben vett hasi panaszok kezelésére használta, 
feltehetően hypoglykaemiás készítmények részeként, és a 
pnd-féreg kiűzésére (Eb79). A növényben található bala-
nitin-7 és balanitin-6 rákellenes hatásúnak bizonyult. 
A gyümölcsből kivont balanitozid egy furosztán szteroid 
szaponin, amely tumorellenes hatását Ehrlich ascites car-
cinomában (EAC) szenvedő egereken is megvizsgálták. 
A balanitozidkezelés csökkentette az EAC-sejtek számát 
mind a profilaktikus, mind pedig a terápiás vizsgálatok-
ban. A máj és a szérum MDA- (malondialdehid-) és NO- 
(nitrogén-monoxid-) szintje csökkent, a CAT (kataláz) 
enzim szintje viszont növekedett a májban és a plazmá-
ban egyaránt. Az EAC-sejteket érintő kaszpáz-3-szint 

megnőtt [32]. Egy másik szteroid szaponinkomponens, 
a dioszgenin pedig napjainkban gyógyszeripari drog, 
szteroidhormonok szintéziséhez használatos. Ez a ve-
gyület megváltoztatja a lipoxigenázaktivitást az erythro-
leukaemiás sejtekben, ezenkívül a megakaryocytákban 
bekövetkező morfológiai és biokémiai változásokért fe-
lelős. Egereken végzett kísérletek alapján a paracetamol-
kezelést követő gyógyszer-metabolizmus hatására bekö-
vetkező súlyos májkárosodások részben megelőzhetők 
voltak. A növény kérgének vizes kivonata az AIDS és a 
leukaemia kezelésében is hatásosnak bizonyul. Moleku-
láris biológiai vizsgálatokkal bizonyítható volt, hogy az 
antiproliferatív profilnak köszönhetően az apoptotikus 
Bax gén és p53 gén expressziója fokozódik az MCF-7, 
HEPG-2 és HCT 116 sejtekben. 

Eb479 (67,11–13)
Másik: lótuszlevél 1/8, bor 20 ro, krisztustövis lisztje 1/8, 
füge 1/8, tej 1/16, boróka 1/16, tömjén 1/64, édes sör 20 
ro, éjjel a harmatnak kitenni, összetörni, négy napig inni. 
(K.t: xA.w n sSn 1/8, jrp 20, dqw n nbs 1/8, dAb 1/8, 
jrT.t 1/16, pr.t n wan 1/16, snTr 1/64, Hnq.t nDm.t 
20, sDr n jAd.t, atx, swj r hrw 4.)

A krisztustövis, Zizyphus spina-christi (Rhamnaceae) a 
közel-keleti és egyiptomi hagyományos gyógyászat köz-
kedvelt eleme. A levelekkel történő meleg borogatást 
tályogok, furunkulusok kezelésére alkalmazták, valamint 
a friss levelekkel borogatták éjjel duzzadt szemeiket. 
Adsztringens hatása miatt szájvizek alkotója volt. A leve-
lekben triterpén szaponinok, szaponin-glikozidok (krisz-
tinin A, B, C, D), valamint flavonoidok (kvercetin, rutin, 
hiperozid) találhatók [33]. Az aflatoxinmérgezés által 
kiváltott májkárosodás hatékonyan kezelhető krisztustö-
vis-kivonattal. Az aflatoxin-B1-mérgezés patkányokon 
oxidatív stresszt idéz elő, amelynek következtében nő az 
ALT-, AST-, koleszterin-, triglicerid- és húgysavszint, va-
lamint a TNF-α-, illetve NO-szint. Egy tanulmányban a 
krisztustövis-kezelés hatására a biokémiai paraméterek és 
a szöveti elváltozások is jelentős mértékben javultak. 
A növényi kivonat gátolta a CYP 1A1/2 enzimet, amely 
részt vesz az aflatoxin-B1 bioaktiválásában. A kivonat az 
aflatoxin-B1 által okozott hepatocarcinogenesis és DNS-
károsodás megakadályozását a fázis II enzimek, glutati-
on-S-transzferáz és GSH-peroxidáz aktiválásával éri el 
[34].

Illóolajok

Néhány növényi komponens hatóanyagai közül az illó-
olaj-tartalom határozhatja meg döntően a terápiás ha-
tást. A tömjén, a boróka (Juniperus phoenicea L.) és az 
ánizs (Pimpinella anisum L.) főként illóolajdrogok, en-
nek megfelelően az emésztést javító és diuretikus hatá-
suk mellett a legjelentősebb az antimikrobás hatásuk. 
A tömjén gyógyhatású illóolaj-tartalmának számos kom-
ponensét sikerült azonosítani kapilláris GC/MS vizsgá-
latok alapján. Monoterpéneket (13,1%), szeszkviter-
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péneket (1%) és diterpéneket (42,5%) tartalmaz. A 
Cup ressaceae családba tartozó boróka tobozbogyó, a 
Juniperus communis L. termése. A legújabb kiadású Ma-
gyar Gyógyszerkönyv is drogként tartja számon mind az 
áltermést, mind pedig a növényben található értékes illó-
olajat (Juniperi pseudofructus, Juniperi aetheroleum, 
Ph. Hg. VIII.). Egyiptomban azonban a Juniperus phoe-
nicea L. honos, és valószínűsíthető, hogy ennek a nö-
vénynek a különböző részeit használhatták drogként az 
óegyiptomi orvoslás korabeli képviselői. A GC/MS 
módszerrel meghatározott illóolaj-tartalom a levelekben 
és a tobozbogyóban főként monoterpénekből áll. Bicik-
lusos monoterpének a szabinén (tuján típus), α-pinén, 
β-pinén (pinán típus), kámfor (kámfán típus), limonén, 
amely monociklusos monoterpén és mircén. Az illóolaj 
hatásosnak bizonyult agy-, tüdő-, máj-, illetve emlőcarci-
noma-sejtvonalakon, valószínűleg a monoterpéneknek 
köszönhetően. A bogyóban található illóolaj-tartalom 
sokkal gazdagabb monoterpénekben, ezért nagyobb ci-
totoxikus hatással bír májtumor esetén, mint a levélből 
nyert illóolaj [35]. Állatkísérletek bizonyítják, hogy a 
Juniperus phoenicea-kivonat, hasonlóan a szentjánoske-
nyérhez, hatásos a CCl4-dal mérgezett állatok terápiájá-
ban [36].

A Pimpinella anisum L. (Apiaceae) termése, az Anisi 
fructus a Ph. Hg. VII-ben is hivatalos drog. Már az óko-
ri Egyiptomban is ismerték az ánizsban található illóolaj-
komponensek (anetol, izoanetol, ánizssav, ánizsketon, 
ánizsaldehid és dianetol) emésztést segítő, karminatív és 
simaizomgörcs-oldó hatását. A dianetol, amely állás köz-
ben transzanetolból dimerizációval képződik, ösztro-
génhatással rendelkezik. A transzanetol pedig nagy dó-
zisban májenzim-indukáló [37].

Eb481 (67,15–16)
Másik: füge 1/8, felhasított szikomorfüge 1/8, borókabogyó 
1/16, felső-egyiptomi szia-ásvány 1/8, víz 20 ro, éjjel a 
harmatnak kitenni, összetörni, négy napig inni. 

(K.t: dAb 1/8, nqAw.t 1/8, pr.t wan 1/16, sjA smAj.t 
1/8, mw 20, sDr n jAd.t, atx, swj r hrw 4.)

Számos óegyiptomi receptben szerepel az a megfogal-
mazás, hogy „éjjel a harmatnak kitenni”, amelynek okát 
a korabeli receptek nem adják meg. Különböző okokra 
lehet gondolni, de a májra vonatkozó recepteknél felté-
telezzük, hogy a fogyasztás előtt az orvosság készítése 
során keletkezett mérgező gázok, például a cián eltávo-
zását hivatott biztosítani. Ez az orvosi utasítás több, a 
nílusi akáciát tartalmazó receptben is megjelenik. Úgy 
tartják, hogy ez kiváló adsztringens, májtonizáló, lázcsil-
lapító és asztmaellenes szer. Jelen korunkban is Nyugat-
Afrikában a növény gumiszerű váladékát (mézga) és a fa 
kérgét tumorellenes szerként, valamint máj- és lépkáro-
sodások leküzdésében használják a hagyományos gyó-
gyászatban. A növény virágának, levelének és a mézgá-
nak citotoxikus és antimutagén hatását is leírták már 
[38]. A növényi kivonatok csersavat, szaponinokat, ku-
marinokat, triterpéneket, alkaloidokat, flavonoidokat, 

valamint cianogén vegyületeket is tartalmaznak [39]. Ez 
utóbbinak abban van jelentősége, hogy hidrolízise során 
HCN szabadul fel, amely halálos vegyületként ismeretes: 
citokróm-oxidáz enzimbénító. Nemcsak az akácia ese-
tén, hanem a zsázsa használatánál is figyelembe kell ven-
ni a cianidtartalmú illó komponensek meglétét. Mindkét 
növény említésénél szerepel a gyógyszer fogyasztása 
előtti pihentetésre vonatkozó előírás. 

A közönséges zsázsa (Lepidium Sativum L.) a Brassi-
caceae családba tartozó, az óegyiptomi gyógyászatban 
gyakran használt növény. A herba fitoszterolokban 
(β-szitoszterol) bővelkedik, amelyet köhögéscsillapítás és 
aranyeres vérzés esetén használtak. A recept alapján 
azonban valószínűsíthetően a zsázsa leveleit használták, 
amelyek vitaminokban (tiamin, riboflavin, niacin, asz-
korbinsav) és illó mustárolajokban (benzil-cianid, ben-
zil-izotiocianát) gazdagok. A levélkivonatok diuretiku-
mok, a későbbi népgyógyászatban a gyökeret pedig 
szekunder szifilisz esetén használták. A zsázsában talál-
ható benzil-izotiocianát csökkentette a kinolin okozta 
DNS-károsodást vastagbél- és májsejtekben. A zsázsa 
májvédő hatását szintén igazolták CCl4-mérgezést köve-
tően, patkányokon [40, 41]. 

Hasonlóan jó eredményeket kaptak a földitök (Bryo-
nia alba L.) és a közönséges nád (Phragmites australis 
L.) esetében is [42]. A Cucurbitaceae családba tartozó 
földitök Európa, Észak-Afrika és Dél-Ázsia egyes terüle-
tein őshonos. A benne található kukurbitacinok (triter-
pének és azok glikozidjai) citotoxikusak, amelynek tüne-
tei a fájdalom, a súlyos kiszáradással járó hányás és 
hasmenés. Ma leginkább a homeopátiás készítmények 
tartalmazzák ízületi gyulladás, fejfájás, bronchitis és pne-
umonia kezelésének céljából [43]. A földitök hepatopro-
tektív hatását CCl4 által károsodott hepatocyták sikeres 
regenerációja és a sejtek membránja integritásának meg-
őrzése bizonyítja. A tradicionális gyógyászatban a nö-
vény gyökerét köhögés, peritonitis, a savós szövetek 
gyulladása, tüdőgyulladás, reuma, sárgaság és tífusz ke-
zelésére használják [44]. 

Eb478 (67,9–11)
Másik: füge 1/8, mazsola 1/8, peret-seni 1/16, nád 1/16, 
tömjén 1/64, okker (stj) 1/32, víz 1/32, ugyanúgy. 

(K.t: dAb 1/8, wnSj 1/8, pr.t Snj 1/64, jsw 1/16, 
snTr 1/64, stj 1/32, mw 1/32, mjt.t.) 

A Poaceae családba tartozó közönséges nád rhizomá-
jának májvédő tulajdonságai hozzájárulhatnak az idült 
hepatitisfertőzés során kialakult májfibrosis, -cirrhosis és 
hepatocellularis carcinoma kezeléséhez, amelyet érdekes 
módon az ősi kínai medicina szintén használt. A növény 
levelét leginkább bronchitis és kolera kezelésére használ-
ták az egyiptomi népi gyógyászatban [45].

A receptek további összetevői a lótuszlevél, a vas(III)-
oxid tartalmú okker, illetve a tej. A lótuszlevél (Nympha-
ea lotus, Nymphaea cerula, Nymphaeaceae) hepatopro-
tektív tulajdonságait még nem mutatták ki, azonban a 
benne található apomorfin felelős lehet az opioidokra 
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jellemző hatások kiváltásáért. Többek között fájdalom-
csillapító, euforizáló, emetikus és obstipans hatású. Fi-
gyelemre méltó, hogy az ókori egyiptomiak mellett a 
maja kultúra is felismerte a növényi kivonat hallucinogén 
és emetikus hatását, amely a gyógyító, illetve „tisztító” 
rituálék igen fontos részét képezte [46] (4. ábra). Az 
okker ásványi festékanyagot, főként adsztringens és anti-
szeptikus tulajdonságai miatt, külsőleg bőrfertőzések ke-
zelésére használták [47]. A receptekben említett tej főleg 
vivőanyagként szerepelhetett. Azon kívül, hogy fontos 
tápanyagokat és ásványi anyagokat tartalmaz, immun-
moduláns és szabadgyök-fogó hatással is rendelkezik 
[4].

Szerzői munkamegosztás: K. J.: Farmakognóziai kutatá-
sok, receptek gyógyszerészi értelmezése. Gy. H.: Kor-
történeti vonatkozások, az egyiptomi receptek fordítása. 
B. A.: Orvosbiokémiai értelmezések, szerkesztési felada-
tok.

Következtetés

Az említett és részletesen feldolgozott orvosi receptek, 
amelyek az óegyiptomi társadalmat érintő májkárosodá-
sok megfelelő tradicionális módszerekkel történő kezelé-
sét célozták meg, nagy segítséget jelenthetnek abban, 
hogy jobban megértsük a korabeli gyógymódok hatásos-
ságát, és új lehetőségeket vessenek fel a kutatás számára, 
kiszélesítve a modern gyógyászat területének a határait.
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