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A tradicionális, komplementer és integratív medicina
terápiás eszközei Covid-19-ben 
SZÔKE HENRIK, DARÓCZI ZOLTÁN, VERZÁR ZSÓFIA

Közleményünkben a konvencionális orvos-
lás eszköztárát kiegészítô és adott esetben
helyettesítô, legfontosabb és legtöbb eviden-
ciával rendelkezô, legelterjedtebb, leg inkább
hozzáférhetô eljárásokhoz és gyógyhatású
ké szítményekhez fûzôdô eredményeket,
szakértôi javaslatokat mu tatjuk be. A tradi -
cio nális, komplementer és integratív medi -
cina számos lehetôséget kínál a testi, lelki és
mentális ellenálló ké pesség fokozására, ame-
lyek hasznosak le hetnek a Covid-19 megelô-
zésében és kezelésében. Érdemes lesz ele-
mezni a klinikai tapasztalatok bizonyítékait,
amelyek po ten ciálisan elônyösek. A cikkben
összefoglaltak hasznos kiindulópontként
szolgálhatnak a téma további kutatásához.

Covid-19, tradicionális, 
komplementer és integratív medicina,

megelôzés, terápia, 
long-Covid kezelése

WAYS OF TREATMENT IN TRADITIONAL,
COMPLEMENTARY AND INTEGRATIVE
MEDICINE OF COVID-19

This study presents the results and expert
opinions about the most important, amply
evidence based, most widespread and af -
fordable therapeutic procedures and supp -
lementary preparations, which may support
or and possibly replace conventional treat-
ments. Traditional, complementary, and
integrative medicine offers a number of
options to enhance physical, psychic and
mental resilience that may also be useful in
the prevention and treatment of COVID-19
patients. It will be worthwhile to analyse
the evidences of clinical experiences on
potential benefits. This brief summary might
serve as a useful starting point for further
research on this topic.

COVID-19, traditional, 
complementary and integrative medicine,
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Astandard kezelési eljárások és határterüle-
teik mind a megelôzés, mind az akut és
posztakut kezelés terén világszerte jelen-

tôs eltéréseket mutatnak. Ez összefügg azzal is,
hogy a betegség eddig ismeretlen kihívás elé állí-
totta a gyakorlatban és kutatásban tevékenykedô
szakembereket. Nem volt lehetôség a klasszikus
hierarchikus bizonyítékok felépítésére, emiatt az
empirikus és kísérleti tudás alakult cirkuláris evi-
denciaképzési folyamattá (1). A különbözô ke ze -
 lések hatékonyságának bizonyítékai folyamatosan
gyarapodnak (2).Alacsony és közepes szinten már
megtalálhatók, de a magas szintû véletlen szerû
betegbesorolásos, ellenôrzött kö rülmények között

végzett, nagyszámú személyt bevonó kli nikai vizs-
gálati eredmények még váratnak ma gukra. Ennek a
tanulmánynak az a célja, hogy a tra dicionális,
komplementer és integratív medicina (TCIM)
jelentôs irány za tainak publikációs eredményeit a
teljesség igénye nélkül, ám lényegileg tükrözze.

A szemlézés módszertana

Elsô lépésben a PubMed adatbázisában vé gez tünk
keresést 2021. június 6-án a következô sza vak kal:
COVID AND Anthroposophic Me di cine (n = 3);
COVID AND Ayurveda (n = 111); COVID
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AND Traditional Chinese Medicine (n = 1006);
COVID AND Homeopathy (n = 42); COVID
AND Phy to the r apy (n = 92); COVID AND
Neural the ra py (n = 0); COVID AND Comp -
lementary Me dicine (n = 784); COVID AND
Integrative Medicine (n = 647). Ezek mellett az
európai LEOSS network egyes betegekrôl szóló be -
számo lóinak adataiba is be tekintettünk. A nagy -
 szá mú ta lá latból készíthetô szisz te ma tikus átte -
kintés je len köz lemény kereteit meg haladta volna,
ezért a nagyobb im pakt faktoros, átfogóbb és
ígéretesebb tartalmú publikációkat szemléztük.
Második lépésben a tradicionális, komplemen-

ter és integratív medicina egyes területeinek ha -
zai szakmai vezetôit kértük fel a Magyar In teg -
ratív Medicina Szövetségben szakterületük kli ni -
kailag releváns irodalmának átadására, hogy az
egyes terápiás irányzatok esetleges hozzáadott
értékérôl – a teljesség igénye nélkül – lehetôleg
kiegyensúlyozott képet mutathassunk (3).
Az eredményeket ábécésorrendben tüntetjük

fel, ami eltér a Magyar Tudományos Akadémia
szakma szerinti osztályozásától, és nem jelez
fontossági sorrendet.
Ahol a publikációk lehetôvé tették, kitértünk

az általános egészségmegôrzô és a betegség egyes
szakaszaira vonatkozó javaslatok besorolására.

Antropozófus orvoslás

Az antropozófus orvoslást az ambuláns és kór-
házi ellátásban (beleértve az intenzív osztályos
ellátást is) egyaránt al kalmazzák (4). Az integra-
tív szemléletet követô németországi klinikák
eredményei kiemelkednek az átlagos ellátáséból.
A koronavírus-fertôzés megelôzése során a cél

az ellenálló képesség fokozása. Erre alkalmasak a
hôháztartás (szabadban történô testmozgás,
melegítô lábfürdôk és olajos dörzsölések, táplál-
kozás, ruházat, élettér) gondozása, a szociális
kapcsolatok ápolása, a levegôn töltött idô, a ze -
nélés, a meditáció és a meditatív mozgásgyakor-
latok (például euritmia). A többi holisztikus
irányzattal egybecsengôen, a stressz csökkenté-
se, oldása, a digitális médiák elôtt töltött idô
csökkentése, a társadalmi konfliktusok tudatos
kezelése, a fiziológiás ritmusok gondozása lénye-
ges elemek. Gyógyszeresen Ferrum sid./phos./
sulf., Echinacea torokspray javasolt mono kom -
po nen sû vagy kombinált formában (4).
A fertôzés akut fázisában alkalmazott gyógyha-

tású készítmények általános hatásúak, vagy egyes
szerveket érintenek (4). A pulmonalis érin tettség
IIa–IIb fázisában colchicin adása ered ményezett
szignifikáns javulást (5). Ada go lása 3 napig napi
2 × 0,5 mg, majd további 27 napig 1 × 0,5 mg. 

A terápiás-ápolási eljárások közül kiemelhetô a
szárított gyömbérporból készült mellkasboroga-
tás (6), amellyel már más jellegû tüdôgyulladások
kezelésében is szignifikánsan pozitív eredmé-
nyek mutatkoztak (7).
Lábadozás és long-Covid esetén az antropozó-

fus gyógyászat terápiás lehetôségeinek teljes
gyógyszeres és nem gyógyszeres tárháza jöhet
szóba (8).Gyógyszeresen többek között Ferrum
rosatum, Levico gyógyvíz, Prunus spinosa java-
soltak. Ápolási eljárások a következôk: fizioterá-
pia, Pressel- és Hauschka-féle masszázstechni-
kák, mozgásterápiák (például euritmiaterápia),
mûvészeti terápiák és pszichoterápia.
Az említett készítmények hazánkban egyedi

import keretei között orvosi javallatra hozzáfér-
hetôk (9).

Az indiai AYUSH minisztérium az általa fel-
ügyelt hat terápiás irányzathoz (ayurveda, yoga,
naturopathy, unani, siddha, homeopathy) hat
szakmai irányelvet tett közzé (10). Ezek mind-
egyike szisztematikus javaslatokat tesz a megelô-
zésre, a különbözô súlyosságú betegekre és az
utókezelésre. A nepáli egészségügyi hivatalok is
ha sonlóan átfogó anyagot tettek közzé (11).

Ayurvédikus orvoslás

Megelôzés terén, néhány specifikus szempontot
kiemelve, a táplálkozást az emésztôrendszer egyé-
ni alkati sajátságait figyelembe véve, frissen fôtt
meleg ételekkel kell támogatni. Gyógy nö vény -
fôzetek kíséretében (lehetôleg Shunthi, Dal chi ni,
Trikatu) fontos a megfelelô hidratálás fenntartása.
A stressz kezelésére kellô mennyi ségû alvást,
meditatív gyakorlatokat javasolnak. Az immun-
rendszer elôsegítésére mono kom ponensû gyógy-
növényeket: Guduchit (Tinospora cordifolia) (12),
indiai egrest (Phyllanthus emblica) (13), Tulsi ba -
zsalikomot (Ocimum tenuiflorum) (14), ashwagan -
dha kivonatot/fôzetet (15), más kombinációkat és
életviteli tanácsokat (Di nacharya) ajánlanak. 
Akut tünetek kezelésére a Covid-19 szakasza,

súlyossága, a szervi érintettség és a rizikócsopor-
tok, kísérôbetegségek figyelembevételével több
százféle gyógyszerkincsbôl gyógynövényeket (16),
ásványi anyagokat javasolnak. A diétás tanácsok
kiterjednek az alapélelmiszerek alkati össze té te -
lére, elkészítési módjára, fûszerezésére. A kurku-
ma (Curcuma longa) a betegség minden fázisá-
ban megjelenik (17). Javasolják ugyanakkor a
cukros, zsírban sült, fagyasztott, hideg, tartósí-
tott, élelmiszeripari termékek kerülését.
Lábadozásnál long-Covidban a gyógynövé-

nyek közül a Vitis vinifera, Phyllanthus niruri,
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Albizia lebbeck, Emblica officinalis 45–60 napos
adása jelentheti az alapterápiát. A megelôzés te -
rén javasolt regenerációs, tisztító kúrák, eljárá-
sok itt is alkalmazhatók (10).
Egy szisztematikus irodalmi válogatás

néhány indiai gyógynövénybôl kiindulva, végül
78 olyan – világszerte más terápiás irányzatok-
ban is alkalmazott – gyógynövényekbôl származó
hatóanyagot talált, amelyek hatásmechanizmu-
suk alapján alkalmazhatók a Covid-19 keze lé -
sében (18).

Fitoterápia, herbális medicina

A megelôzés, a heveny és elhúzódó lefolyás során
minden holisztikus gyógyászat része az elôzôek-
ben felsorolt gyógynövények használata. Emel -
lett a természetes gyógymódokat alkalmazók
(na turopathy) is számos növényi eredetû készít-
ményt, hatóanyagot használnak a klinikumban.
A Covid-19 kapcsán számos regisztrált vizsgálat
zajlik. Thaiföld például ígéretes klinikai vizsgála-
tot indított az ayurvédikus orvoslásban a Kal -
megh néven ismert dél-ázsiai Andrographis pa ni -
culata növénnyel (19, 20). A ClinicalTrials.gov
oldal COVID AND Phytotherapy keresôszavak
alatt 14, részben elméleti, részben klinikai ku ta -
tást jelez.

Hagyományos kínai orvoslás

Már a pandémia korai szakaszában felmerült a
hagyományos kínai orvoslás (HKO) lehetséges
szerepe a betegség leküzdésében, hiszen már
korábban is hasznosnak bizonyult fertôzôbeteg-
ség-hullámok megfékezésében és kezelésében
(21, 22). A kínai szakmai szervezetek kiadtak
egy szakmai útmutatót a Covid-19 kezelésére,
mely a HKO-t is tartalmazta (23). A kézikönyv
3. kiadásában már voltak javaslatok a HKO saját
patogenetikus, diagnosztikai és komplex terápiás
rendszerére alapozva. Ezek a betegség négy fázi-
sához elsôsorban herbális készítményeket ren-
delnek [leggyakrabban a Pelargonium gyökérki-
vonatát, a fekete bodza gyümölcsét (Sambucus
nigra), a zöld tea kivonatát, Glycyrrhizát, a bíbor
kasvirág (Echinacea) specieseit, a mediterrán
bodorrózsát (Cistus incanus) (24–27)]. Az aku-
punktúra (28) és a dietetoterápia, a mozgás (pél-
dául qigong) is része a komplex kezelési straté -
giának. 
Az eddigi eredmények alapján világszerte ja -

vasolják a HKO protokolljainak alkalmazását
(29, 30). Ezen a területen számos további szisz-
tematikus kutatás zajlik (31–33).

Homeopátia
A homeopátiát a hivatalosnak tekinthetô ajánlá-
sok szigorúan adjuvánsként javasolják a konven-
cionális kezelés mellett (34). A világszerte ész-
lelhetô tudományos szkepticizmus ellenére, a
klinikailag széles körben alkalmazott eljárás
tapasztalatairól már fellelhetôk publikációk
(35–38), és harmincnál több regisztrált klinikai
vizsgálat zajlik (39–41). Az irodalomban a hatás-
mechanizmusra vonatkozóan jelenleg még nem
áll rendelkezésre kellô természettudományos
bizonyíték és magyarázat.

Egyéb eljárások, szempontok

A lelki és mentális egészség fokozását szolgáló
bizonyítékokon alapuló megelôzô és terápiás
eljárások: a dietetika (alkatra szabott, növényi
alapú táplálkozás), az életmód (testmozgás a ter-
mészetben, ritmusok, alvás), a mind-body medi-
cina technikái, mentálhigiéné (pozitív életszem-
lélet, kapcsolatok harmonizálása). Ezek elsôsor-
ban a betegségmeg elôzésben játszanak jelentôs
és hosszú távú szerepet, csökkentve a Co vid-19
súlyos lefolyásának rizikótényezôit (túlsúly,
metabolikus szindróma, magas vérnyomás).
Mindezek immunmoduláns és légúti fertôzé -
sekre gyakorolt hatását széles körû irodalom
támasztja alá (41).

Lázmenedzsment

Viraemiás szakaszban nem szükséges a szabályo-
zottan zajló láz spontán lefolyásának gátlása.
Segíti az antivirális immunológiai folyamatok
regulált mûködését (42). Egyes nem szteroid
gyulladáscsökkentôk hátrányosak is lehetnek
(43).A citokinvihar szakaszának diszregulált hy -
perpirexiás állapota ettôl diagnosztikailag és terá-
piásan elkülönítendô (44). Ennek fényében a
hazai összefogással létrejött LázBarát telefonos
applikáció és webalapú tudásbázis – komplex
algoritmusra támaszkodva – képes szétválasztani
ezt a két állapotot, elsôsorban gyermekeknél,
egészséges felnôtteknél (45).

Vitaminok, ásványi 
és tápanyagok

Felsô légúti fertôzésekre – elsôsorban alacsony
szérum-D-vitamin-szint esetén – a napi
400–1000 Nemzetközi Egység legfeljebb 1 éven
át szedve csekély, nem szignifikáns hatású (46),
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Covid-19 esetén is korlátozott, de hasznos lehet
(2, 47). C-vitamin (minimum 200 mg/nap)
(48, 49), A-vitamin (minimum 0,5 mg/nap), sze-
lén (minimum 0,1 mg/nap), cink (minimum
10 mg/nap) és vas (minimum 10 mg/nap) szedé-
se az immunitás érdekében alacsony szérumszin-
tek esetén javallott (50), mert hiányuk akár ront-
hat a betegség lefolyásán (51–54). Az omega-3
zsírsavak jelentôségét már számos publikáció fel-
vetette (55, 56). A szaúdi királyságban komplex
klinikai vizsgálat zajlik a táplálékban megtalálha-
tó antiinflammatorikus és antioxidáns-kompo-
nensek jelentôségérôl (57).

Cannabidiol 

Preklinikai vizsgálatok bizonyították, hogy a
cannabidiol (CBD) hatékony az immunkompe-
tencia fokozásával a légzôrendszer betegségei
ellen (58). Emellett kardio-, nefro-, hepato-,
neuroprotektív hatással rendelkezik. Ennek alap-
ján azt feltételezték, hogy Covid-19 szempont-
jából is elônyös lesz. A klinikai vizsgálatok
azonban csupán neuroprotektív és antikonvulzív
hatását tá masztották alá. Adju váns ként szóba
jöhet, Δ9-tetrahidrokannabinollal kombinálva a
Covid-19-betegek életminôségének javítására és
a longtraumás stressz tüneteinek csökkenté sére.
Ritka, azonban súlyos mellékhatásaival és gyógy-
szer-interakciós hatásokkal számolni kell. In h a -
latív formája pulmonalis érintettség esetén veszé-
lyes lehet (59). 

Bélflóra és táplálék

Már jó ideje ismert a bél mikrobiotájának szere-
pe a szisztémás immunrendszer modulálásában
(60). Egyes kutatások szerint a Covid-19 szem-
pontjából rizikócsoportba soroltak egy részénél
már a megbetegedést megelôzôen is eltér a bélflóra
a szokványostól, például csökkent a Bacteroides-
fajok száma (61). A táplálkozás is kedvezôen
befolyásolja a bélflórát: a rostokban dús táp -
lálékok, a tejsavas erjedésû termékek, a gyümöl-
csök, zöldségek fogyasztásával. Protektív ha tá -
suk valószínûsíthetô. 
Akut fázisban maga a viraemia, a bél endothel-

sejtjeinek és vascularis ellátásának érintettsége,
de a szteroidos és antibiotikumos kezelés is
jelentôsen érintheti a bél prebiotikus tényezôit
és a mikrobiota összetételét (62). A diszbiózis
jele, ha csökken a hasznos probiotikus baktériu-
mok (Lactobacillus és Bifidobacterium), valamint
az antiinflammatorikus baktériumok (Fae ca li -

bac terium prausnitzii, Clostridium butyricum,
Clostridium leptum és Eubacterium rectale)
száma, és növekszik az opportunista kórokozók
(Enterococcus- és Enterobacteriaceae-törzsek)
aránya (63). Ilyen esetben a pre- és probiotiku-
mok jótékony hatásúnak tekinthetôk (64).
Minden holisztikus koncepcióban felmerül a táp-
lálék összetételének és gyógynövényfûszeres
kiegészítésének szerepe, például fokhagyma,
gyömbér, bazsalikom hozzáadásával (65), kü lö -
nösen erôforrásokban szûkös országokban.

Következtetések

A szakirodalomban az elméleti, in vitro, prekli -
nikai kutatások, a klinikai gyakorlatot illetôen
– a szakértôi véleményektôl kezdve az esetta-
nulmányokon át a kohorsz vizsgálatokig – igen-
csak inhomogén képet láthatunk. Ennek alapján
az adott területen alkalmazott szerek és mód-
szerek molekuláris-biológiai hatásmechanizmu-
sát vagy klinikai esetszámát tekintve messze
nem áll rendelkezésre elegendô vizsgálati adat
ahhoz, hogy azok – egyes elemeik vonatkozásá-
ban – statisztikai hatáserôsség alapján differen-
ciáltan megítélhetôk lennének. Az egyes ható-
anyagokat, eljárásokat, rizikócsoportokat, kor-
osztályokat, a betegség súlyosságát jelzô sta-
tisztikai keresztpróbák még váratnak magukra.
Így tudománymetriai módszerekkel még nem
választhatók el a klinikai gyakorlatban világ-
szerte tapasztalható preventív, spontán remisz-
sziós, tüneti és oki terápiás hatások. Szem lé zé -
sünk eredményei tehát jelzés értékûnek tekint-
hetôk az integratív terá piák alkalmazásának
megfelelô igazolására.
A TCIM irányzatok javaslataiból egységesen

kitûnik, hogy azokat a szerzôk a standard keze-
lés kiegészítéseként, adott esetben helyettesí -
tôjeként értelmezik úgy, hogy a betegek megfe-
lelô kezelése kellôen biztonságos és hatékony
legyen. 
A szomatikus tünetek kezelése mellett szüksé-

ges kitérni olyan eljárásokra is, amelyek a járvány
„kollaterális”, azaz negatív pszichoszociális kö -
vetkezményeinek csökkentésére irányulnak.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A szerzôk ezúton is köszönik az egyes terápiás
irányzatok szakmai képviselôinek a szakirodalom
gyûjtésében nyújtott segítségüket.

Terjedelmi okok miatt a témához ajánlott szakiro-
dalom az eLitMed.hu weboldalon, a közlemény
végén található.
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