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C.) 1. A gyógyszerek egymással való kombinációinak szabá
lyai, a toxicitás kiküszöbölése, 

2. a recepturak összeállítása. 

D.) 1. Az orvosságok elkészítése, 
2. a gyógyszerbevétel kérdései, 
3. adagolás, 

4. a külső alkalmazás. 

E.) Az egyes gyógyszerek meghatározása és leírása. 

F.) Gyógyszer kategorizálás a diagnosztika alapján. 

MÁSODIK RÉSZ. 

Néhány általánosan ismert és használt kínai receptura ismer
tetése, amely minden kínai gyógyszertárban készen kapható. 

Megjegyzendő azonban, hogy ez a rövid áttekintés nem he
lyettesítheti a rendszeres komoly kiképzést és tanulást, amely 
híján egyes gyógyszerek rendelése a betegek számára komoly 
veszélyt jelenthet. 
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Pl. a fenti kóresetnél történő felosztások: 
11 
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vagyis A és B gyógyszer nem tűri egymást. Együttes alkalmazá
suk mellékhatásokkal és nem kívánt reakciókkal jár. 

A fenti pontok részletes ismertetése a következő: 

1.1. egyes hatású, vagyis a kezelésre egyetlen gyógyszer al
kalmazott, így pl. Radix Ginseng a Yang kollabálása esetén a 
hiányos Qi kezelésére; 

1.2. kölcsönös szükség, vagyis két (vagy több) hasonló funk
ciójú gyógyszer együttes alkalmazása a gyógyhatás kihangsúlyo
zására, így pl. a Gypsum fibrosum és a Radix Anemarrhenae 
Asphodeloidis a hő hűtésére és a tűz levezetésére, kombinálva 
pedig a Rhizoma Rhei és Mirabilitummal a belek purgálására; 

1.3. kölcsönös fokozódás, vagyis két vagy több különböző 
funkciójú gyógyszer együttes alkalmazása, amely által a gyógy
hatás fokozódik. Ilyen pl. a Sclerotium Poriae Cocos és a Radix 
Astragali együttes rendelése ödéma esetén, vagy Rhizoma Rhei 
és Radix Scutellariae baicalensis fájór vörös szemeknél; 

1.4. kölcsönös ellenhatás, kompenzálás, vagyis az egyik 
gyógyszer mellékhatása, vagy toxicitása redukálódik. így pl. a 
Rhizoma Pinelliae ternatae toxicitása a Rhizoma Zingiberis 
officinalis recens által csökken. Utóbbi kisebb dózisú; 

1.5. kölcsönös elnyomás, hasonló a kölcsönös kompenzálás
hoz, (negyedik pont), azzal a különbséggel, hogy itt az egyik 
gyógyszer eliminálja a másik gyógyszer toxicitását. Pl. a 
Rhizoma Zingiberis officinalis recens (nagyobb dózisban, mint a 
másik gyógyszer) eliminálja a Rhizoma Pinelliae ternatae 
(kisebb dózis) toxicitását; 

1.6. kölcsönös antaqonizmus csökkenti vagy neutralizálja két 
gyógyszer kölcsönös pozitív hatását. A TCM pharmakoló-
giájában tizenkilenc antagonista pár található. Ezek a követke
zők: 
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a: Sulphur antagonistája a Sal Glauberis-nek, 
b:Hydrargyrum antoganistája az Arsenicum-nak, 
c: Radix Euphorbiae Fischerianae antagonistája a 

Lithargyrum-nak, 
d:Semen Tiglii antagonistája a Semen Pharbitis-nek, 
e: Nitrum antagonistája a Rhizoma Sparganii-nak, 
f: Flos Caryophylli antagonistája a Tuber Curumae-nak, 
g: Radix Aconiti (két variációban) antagonistája a Cornu 

Rhinoceri-nak, 
h: Radix Ginseng antagonistája az Excrementum 

Trogopteri-nek, 
i: Cortex Cinnamomi Cassiae antagonistája a Halloysitum 

Rubrumnak. 
1.7. kölcsönös inkompatibilitás fordul elő, ha két olyan 

gyógyszert kombinálunk, amelyeknél, ha egymagukban rendel
nénk ezeket, nem keletkezne sem mellékhatás, sem toxicitás, de 
együttesen alkalmazva mellékhatás és toxicitás keletkezik. A 
TCM pharmakológiájában tizennyolc ilyen inkompatibilitás 
ismeretes: 

a Radix Glycyrrhizae Uralensis inkompatibilis, 
Radix Euphorbiae Kansui-val, 
Radix Euphorbiae seu Knoxiae-val, 
Flos Daphne Genkwa-val, 
Herba Sargassii-val; 
Radix Aconiti inkompatibilis 
Bulbus Fritillariae-val, 
Fructus Trichosanthis-szal, 
Rhizoma Pinelliae Ternatae-val, 
Radix Ampelopsis-szal, 
Rhizoma Bletillae Striatae-val; 

Rhizoma et Radix Veratri inkompatibilis 
Radix Ginseng-gel, 
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2. A recepturak összeállítása 
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4. A külső alkalmazás. 

Külsőleg, vagy parenterálisan, a nyugati orvosláshoz hason
lóan azonos, bár kivitelükben variábilis módszerek alkalmazha
tók: 

így 1. a gőzölés, 2. gőzfürdő, 3. pakolások, bekenések, masz-
százs különféle gyógyszerekből készített krémekkel, olajokkal, 
4. tapaszok, 5. inhalációk, 6. különféle szem- és orrcseppek stb. 
általánosan ismert módszerek -javallat szerint. 

E. A gyógyszerek meghatározása és leírása 

A gyógyszerkönyvekben minden adat pontosan megtalálható, 
amely az egyes gyógyszerekre vonatkozik. Egyszerűség kedvéért 
az alábbiakban egy gyógyszer teljes monográfiáját közöljük, 
úgy, ahogy az bármelyik hivatalos gyógyszerkönyvben található. 

Példánk a Radix Glycyrrhizae, azaz édesgyökér. 
RADIX GLYCYRRHIZAE (=Radix Liguiritiae) 

Felhasználást nyer a Glvcvrrhiza Uralensis, Fischer, (vagyis 
édesfa) szárított gyökere. A növény a Leguminosae (hüvelyesek) 
családjába tartozik, amely Észak-Kínában, Mongóliában, Belső 
Ázsiában mésztartalmú talajon nő. 

Kínai neve: gancao 
Természete/sajátossága: neutrális, 
íze: édes. 
Szervi hovatartozás: minden szervrendszerre hat 
és velük kapcsolatos. 
Toxicitás: nem toxikus 
Hatóanyaga: Glycyrrhizin 6/14 % 
Acidum Glycyrrhizinicum (C42H62O16) 
Acidum Glycyrrhetinicum (C30H46O4) 
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Kálium, Kalciumsó 
Képlete: 

Hatása: kiegészíti a középső melegítő energiáit, növeli a Qi-t, 
levezeti a (fölösleges) hőséget, méregtelenít, megnedvesíti a 
tüdő szervkörét, eltávolítja a nyálkát (slejmot), harmonizálja a 
gyógyszereket. 

Indikációk; 
al: lép és gyomor Qi és Xue hiánya, 
a2: a szív üres állapota, 
a3: infekciók, intoxikációk esetén (nedves hőség leletével): 
dagadásoknál, keléseknél, amelyek fájósak és gennyesednek, 
valamint torokinfekcióknál, 
bl: a tüdő-szervkör szárazságánál (a nyálka/slejm) 
átalakítására, 
b2: hidegség-leletnél az alsó melegítőben: 
gyomor/bélparazitáknál, 
b3: ez a gyógyszer a legfontosabb pufferanyag csípős, 
drasztikus, hevesen ható gyógyszereknél, azonkívül bizonyos 
gyógyszereknél toxicitás-csökkentő, 
c: kontraindikált nedvesség, vagy többletteljáró nedvesség 
esetén. 
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Szinergizmus: 
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4. A harmonizálók: 
a. máj és lép harmonizálók, 
b. gyomor és beleket harmonizálók. 

5. A szárazságot eltávolítók, nedvesítők: 
a. a szárazságot finoman szétszórók és nedvesítők, 
b. a szárazságot a Yin növelése által nedvesítők. 

6. A nedvességet eltávolítók: 
a. a vizelés előmozdításával ható nedvesség eltávolítók, 
b. a nedvesség zavaros fraktiójának átalakítói, 
c. a nedves hőség tisztítói, 
d. a víz és nedvesség átalakítói melegítés által 
e. a szél és nedvesség eltávolítói 

7. A belső hidegségét melegítők: 
a. a hideg eltávolítása a középső melegítő melegítése által, 
b. a tönkremenő Yang megmentéi, 
d. a hideg eltávolítása a vezetékek melegítése által. 

8. Az erősítők, tonizálók: 
a. a Xue erősítői, 
b. a Qi és Xue erősítői, 
c. a Qi erősítői, 
d. a Yin erősítői, 
e. a Yang erősítői. 

9. A Qi-regurálók: 
a. a Qi mozgásának elősegítői, 
b. az ellentétes (rebellis) Qi lefelé vezetői. 
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10. A Xue-t megélénkítők: 
a. a Xue élénkítése és a Xue-pangás eltávolítói, 
b. a mensest melegítők s általuk a Xue-pangást eltávolítók, 
c. a Xue élénkítői és a traumatikus balesetek kezelői. 

11. A vérzést csillapítók és elállítók: 
a. a vérzés csillapítók hőség hűtése által 
b. a tonizálás útján elért vérzést csillapítók. 

12. A stabilizálók és megkötök: 
a. a külső és a tüdő stabilizálói, 
b. a belek megkötői és stabilizálói, 
c. a méh stabilizálói. 

13. A Shen megnyugtatói: 
a. a Shen megnyugtatói a szív gondozása általi, 
b. a Shen különböző megnyugtatói. 

14. A szél elűzői: 
a. a szél elűzői a bőrfelszínből és vezetékekből, 
b. a belső szél elűzői. 

15. A testnyílások kinyitói: 
a. a forróság hűtői és a testnyílások kinyitói, 
b. a testnyílások kinyitói melegítés által, 
c a testnyílások kinyitói a nyálka (slejm) tisztítása útján. 

16. A nyálkák (slejm) feloldói: 
a. a nyálka-feloldók nedvesség kiszárítása által, 
b. a nyálka-feloldók forróság hűtése által, 
c. a nyálka-feloldók szárazság megnedvesítése által, 
d. a nyalka és a csomók feloldói, 
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e. a nyálka átalakítói melegítés által, 
f. a nyálka átalakítói a szél eltávolítása által, 
g. a nyálka eltávolítói hánytatás által. 

17. Az étel-pangás redukálói és levezetői: 

18. A paraziták eltávolítói: 

A TCM terminológiája a nyugati terapeuták számára gyakran 
igen egzotikusnak tűnik. Figyelembe veendő, hogy ez a termi
nológia nemcsak egy távol-keleti terápia elnevezéseit tükrözi, 
hanem arra a fejlődésre is utal, amelyet ez a TCM gyógyászat 
évezredeken át kialakított és használt, így szövegeinkben és 
azok fordításában is szigorúan ragaszkodtunk a kínai megfogal
mazásokhoz, akkor is, ha ezek magyar fülnek részben idegenül 
és furcsán hatnak. A megfogalmazáskor igyekeztünk elkerülni a 
nyugati orvoslásban alkalmazott megfogalmazásokat, mert ezek 
a szakkifejezések igen pontosan definiált értelemmel rendelkez
nek, de mégsem alkalmazhatók téves azonosítás formájában a 
TCM terminológiájával. Ilyen volt pl. az általunk többszörösen 
említett „szedálás" elnevezése, amely a TCM "levezetés" jelen
tésében egészen mást jelent, pl. hogyan lehet egy ödémát 
"szedálni"? Vagy egy ascitest? Az összekeverése a két igen hatá
sos és értékes — TCM és a nyugati orvos terminológiának — ko
moly ismeretek hiányára utal. 
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MÁSODIK RÉSZ 
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Jelentése: „tüdő-Qi-t tisztító, Sputum átalakító pilula". 
Funkció; tisztítja/ hűti a tüdő forróságát, megszünteti a köhögést, 

eliminálja a sputumot, megnyugtatja az asztmás tüneteket. 

Alkalmazás: 
1. használják erős köhögésnél és a nyalka-hőségnél. 
A nyálka vastag és ragadós, a beteg nyomást érez a thoraxban; a 

köhögés egészen a hányásig fokozódhat. A nyelv vörös, sárga 
lepedékkel és a pulzus gyors és csúszós, (hua shuo) 

2. nyugati orvosi terminológia szerinti alkalmazás: bronchitis 
chronica, pneumonia, amelyeknél hőség-jelek vannak a tüdő
ben. 

Kontraindikáció; nem használható, ha a betegnek hideglelése 
van, külső szél-hideg patogén támadása miatt. Azonkívül ha a 

hiányos tüdő-Yinje miatt szárazan köhög és nincs sputum-
kiválasztás. 

Dózis: 6 pilula, naponta háromszor, meleg folyadékkal bevéve. 

Megjegyzés: a receptura 1624-ből származik. 
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Jelentése: "fájdalom-elállító tapasz sérüléskor". 

Funkció: 
1. előmozdítja a vérkeringést, lazítja az inakat és izmokat, 
2. feloldja a vérpangást, fájdalomcsillapító. 

Alkalmazás: kitűnően bevált gyógyszer sport és egyéb sérülé
seknél, horzsolasnál, ficamnál, derékfájásnál, főleg megerőlte
tésnél. Azon kívül mindenféle neuralgia és krónikus arthritisnél 
alkalmazzák. 

Kontraindikáció: terhesség alkalmával tiltott a használata. 
Ugyanúgy nyílt sebekre sem szabad tenni, vagy allergiás tünetek 
jelentkezése esetén sem. 

Megjegyzés: igen jól bevált és általánosan alkalmazott 
gyógyszer. 
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gyógyszer üvegcsébe töltött, 4 gramm/ üvegcsénként a piros 
golyócskával (bors-nagyságú), vagy kapszulában. Ebből 1, vagy 
2 kapszulát kell bevenni négyszer naponta, folyadékkal. A por
ból szintén négyszer naponta kell bevenni 0.25-0.50 grammot. 
Gyermekeknél 2-5 év között a dózis negyedét, 5-12 évnél a felét 
adjuk. Vérzés nélküli esetben (ficam stb.) ajánlatos a 
port/kapszulát borral bevenni. A többi esetben csak vízzel vesz-
szük be a port/kapszulát. 

Megjegyzés: A vietnámi háború alkalmával minden katona 
magával vitte a kis üvegcséket, kapszulákat. Amíg orvosi se
gítség érkezett, ezzel enyhítették a lövés/akna által okozott 
vérzést. 
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Cl WU .TIA PIÁN 

Jelentése: "Acanthopanax senticosus tabletta". 

Funkció: 
1. erősíti a vitális Qi-t és tonizálja a vese-esszenciát, 
2. megnyugtatja a Shen-t, javítja az agy funkcióit. 

Alkalmazás: 
1. igen fontos a hiányzó vitális-Qi (yuan-qi) kezelésénél. 

Szimptómak: szédülés, insomnia, rossz étvágy, migrénes fejfá
jás. 

2. használatos a szexuális rendellenességeknél: impotencia, 
spermatorrhoea, vagy alábbhagyó nemi érdeklődésnél. 

3. A kutatások azt mutatják, hogy ez a recept jól bevált a 
nyugati orvoslásban használt besugárzás-okozta mellékhatások 
kezelésénél, valamint a rákkezelésnél. Ugyancsak jó a kettős 
irányú magas és alacsony vérnyomás terápiájánál: a magas vér
nyomást csökkenti, alacsonyt emeli. 

Dózis: 3 tabletta, kétszer-háromszor naponta. 

Megjegyzés: modern receptura. 
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A második részben ismertetett recepturak 

alphabetikus sorrendben: 

BU ZHONG QI WAN 

CHUAN BEI Pl PA GAO 

Cl WU JIA PIÁN 

DANG GUI SU 

DIE DA ZHITONG GAO 

DING XIN WAN 

DU ZHONG PIÁN 

FU ZI LI ZHONG WAN 

GAN MAO DAN 

GUI PI WAN 

HUANG LIÁN SU PIÁN 

HANG YA PING PIÁN 

JENT GUI SHEN QI WAN 

LIU WEI Dl HUANG WAN 

MING MU Dl HUANG WAN 

QING QI HUA TAN WAN 

REN SHEN JIAN Pl WAN 

RUN CHANG WAN 

SHI LIN TONG PIÁN 

SHI QUAN DA BU WAN 

TIAN MA WAN 

TIAN WANG BU XIN DAN 



WU JI BAI FENG WAN 
XIAO HUO LUO DAN 
XIAO YAO WAN 
YIN QIAO JIE DU PIAN 
YUN NAN BAI YAO 

összesen huszonhét, naponta használt, jól bevált és könnyű 
receptúra. 
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FELHASZNÁLT IRODALOM 



Dr. Pálos István a ma élő, legjelesebb vi
lághírű magyar szakembere a Hagyományos 
Kínai Orvoslásnak. Első magyar nyelvű 
munkája „A Hagyományos Kínai Orvoslás" 
a Gondolat Kiadónál jelent meg 1963-ban. 

A kínai gyógyszertan Magyarországon, de 
egész Európában sem eléggé ismert. Mint 
írja „A Hollandiában évekkel ezelőtt bekö
vetkezett vesekárosodások is a kínai 
receptúra ismerethiányát igazolták." Ugyan
akkor óv a „nyugati" kemoterápia téves al
kalmazásától is, hiszen kínai orvosi néző
pontból „a modern szintetikus kemoterápiá
ban alkalmazott gyógyszerek gyakorlatilag 
teljes egészében „mérgezőnek", toxikusnak 
vehetők." 

A könyvben bemutatott 26 kínai gyógy
szer mint tradicionális medicina már kapha
tóak az EU tagországaiban. 


