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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 méreg-
anyagok kiürülését a szervezetből, ezen túlmenőleg az immunrendszert is erősítik. Újabb
tudományos vizsgálatok alapján egyes Yucca-fajokból (Yucca recurvifolia Salisb.) antivi-
rális hatású vegyületeket (proteineket) is kimutattak.

BEVEZE TÉ S

A  Yucca  shidigera  L. Észak-Amerika
délnyugati  sivatagjaiban,  Mexikóban,  a
Karib-szigeteken  honos.  Az őslakó  indiá-
nok a pálmára emlékeztető növény szinte
minden  részét  felhasználták.  A  szárított
termés, gyökerek, bimbók és virágok táp-
lálékként szolgáltak, az indián nők a nö-
vényt megszárították, porrá őrölték és kü-
lönböző betegségekre használták, így reu-
ma, köszvény, és különböző  bőrbetegsé-
gek ellen. Ezt a port Yacca-nak nevezték.
A  Yucca-féléknek  számos  fajtája  van,
melyeket  régen  a  Liliaceae,  jelenleg  az
Agave-félék (Agaveaceae) családjába so-
rolnak (Soó R., 1973). A Yucca shidige-
ra L. szárazságtűrő növény, rendkívül jól
alkalmazkodik a  szélsőséges éghajlati  vi-
szonyokhoz. Fásszárú, vastag rövid törzsű
örökzöld,  jellegzetes  kard  alakú levelek-
kel, melyek átlagban 80-90 cm hosszúak,
közepén 4-5 cm szélesek. A levélszél fosz-
ladozó szálaktól rostos. Virágzata sokvirá-
gú 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 levélrózsá-
jú,  örökzöld  cserje.  Leveli  hoszúkás  lán-
dzsásak,  szélükön  finoman  rostosak,  vi-
rágzatuk dús buga sárgásfehér  virágok-
kal. A Yucca-fajok közül említést érdemel
még a Yucca recurvifolia Salisb. antivirális
hatása miatt. Hazája az USA délkeleti vi-
déke.

1. ábra. Pálmaliliom (Yucca filamentosa)
a) virágzó növény, b) a virág hosszmetszete,

c) a levél csúcsi része

1. YUCCA FAJOK TARTALMI

ANY AGAI

A Yucca-félékben előforduló szteroid sza-
poninok  víz oldékony glikozidok formájá-
ban vannak jelen. A szarszaszaponin 3, a
yucconin 4, a szmilonin 5, a kammonin 6
molekula cukrot tartalmaz. Az egyes Yuc-
ca-fajok  szaponinjait  az  I.  táblázatban
mutatjuk be. A  Yucca shidigera L. nö-
vény szaponin-aglikonjainak képletét a 2.
ábrán szemléltejük. A szaponinanyagokon
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kívül ásványi sókat, esszenciális aminosa-
vakat, enzimeket (hemiszaponázok), klo-
rofillt és ballasztanyagokat tartalmaz (Bé-
res M., 1994).

I. táblázat
Az egyes Yucca-fajokban előforduló szaponinok

Növény
Szaponin

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Tigogenin X X X X X

Neo-tigogenin X X

Smilagenin X X X X X X

Sarsasapogenin X X X X X

Yuccogenin X X X

Mexogenin X X

Chlorogenin X

Hecogenin X X X

Gitogenin X X X X X X

Willagenin X

Luvigenin X

Gecogenin X

Gloriogenin X

Kammogenin X

Tixogenin X

Mamogenin X

Yamogenin X

Diosgenin X

Samogenin 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

2. ábra. Yucca shidigera L. szaponin-aglikonjai

2. A YU C CA S HIDIGER A L.
TAR TA LMI AN YA GAI NAK HATÁSA

(OLÁH A., 1992) É S

GYÓGYÁSZATI  ALKALMAZÁSA

1. A vastagbél krónikus gyulladása
2. Salak-és méreganyagok kiürítése
3. Reuma, köszvény esetén hasonló a ha-
tás a szteroid hormonokhoz, de azok ká-
ros mellékhatása nélkül
4. A vér megnövekedett koleszterinszint-
jének csökkenése azáltal,  hogy a szapo-
ninok a bélben található táplálékból szár-
mazó  koleszterinnel komplexet képeznek,
melyek nem szívódnak fel, hanem kiürül-
nek.
5. Immunrendszer támogatása a szerve-
zet  fertőzések  elleni  harcában.  A  szapo-
ninanyagok az  immunrendszer támogatá-
sát  oly módon fokozzák, hogy a speciális
védő fehérvérsejtek, a csecsemőmirigy ál-
tal termelt T-limfociták érését biztosítják.
  A Yucca-szaponinok a szervezetből eltá-
volítják a rothadásos-erjedési termékeket
s az elpusztult  apatogén baráti baktériu-
mok  ismét  elszaporodhatnak  a  bélben.
Meggyorsulhat  a sejtek táplálékhoz jutá-
sa, javul az emésztés is. A Yucca szapo-
ninok a károsodott májban a még működő
májsejtek méregtelenítő képességét javít-
ják.
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3. HAZA I FORGALMAZÁS Ú

YUC CA-KÉSZÍTMÉNYEK

A következőkben néhány hazai forgalma-
zású  Yucca  shidigera  L.-ből  előállított
készítményt mutatunk be.
a.) Golden Yacca. Forgalmazó: Europe-
an Golden Yacca Marketing Vital Cen-
ter  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 kí-
vül 3.3% fehérje, 0.7% zsír, 8.2% szén-
hidrát, továbbá ásványi sók, aminosavak,
vitaminok és klorofill található.
A készítmény ásványi anyagainak, amino-
savainak  és  vitaminjainak  minőségi  és
mennyiségi összetételét a II. táblázatban
demonstráljuk.

II. táblázat
A Golden Yacca ásványianyag-, aminosav - és vi-

tamintartalma

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

mangán 10 mg leucin 1630 mg B3-vitamin 4620 µg

réz 6 mg fenilalanin 1090 mg B6-vitamin 1290 µg

vas 6 mg metionin 430 mg B12-vitamin 30 µg

szelén 100 µg triptofán 110 mg folsav 1090 µg

kobalt 50 µg arginin 1120 mg pantoteinsav 2400 µg

szerin 2430 mg triotin 110 µg

K-vitamin 8010 µg

b.) Golden Yacca Plus (Forgalmazó:  l.
a. pont).
A készítmény 50%  Yucca  shidigera L.
port és 50% fiatal  árpanövény-port tar-
talmaz,  mely  az  észak-amerikai  Kansas
államból származó őszi aratású növény le-
vélcsúcsaiból ered. Aratás idején a levél-
csúcs 13 létfontosságú vitamint, 20 ami-
nosavat, 14 létfontosságú ásványi anyga-

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 lét-
fontosságú  a  szervezet  részére,  sportte-
vékenységnél  teljesítménynövelő  hatást
fejtenek ki, az izomzatot fejlesztik.
A két növény kivonata egyedülálló táplál-
kozáskiegészítő  anyagot  és  fokozott  sa-
laktalanító  hatást  eredményez.  Az  árpa
növény  kiemelt  anyagait  a  III.  táblázat-
ban mutatjuk be.

III. táblázat
 Árpanövény kiemelt tartalmi anyagai

10 g árpanövény átlagosan 2288 mg fehérjét,
1716 mg nyerrostot, 53 mg klorofillt, 4 g szén-

hidrátot, 29 kJ energiát tartalmaz

Ásványok Aminosavak Vitaminok

52 mg kalcium 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 nyom-
elem

163 mg leucin 11 µg H-biotin

52 mg tirozin 109 µg folsav

109 mg fenilalanin

43 mg metionin

23 mg cisztein

11 mg triptofán

29 mg amidin

6 mg purin

243 mg szerin

c.) Golden Yacca Sport Plus (Forgalma-
zó: 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 leu-
cint,  2430  mg  szerint)  14-féle  ásványi
anyagot,  13-féle  vitamint  tartalmaz.
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Nyersrost-,  ballaszt-,  enzim-  és  klorofill
tartalma  is  jelentős.  Egyes  aminosavak
(L-arginin, L-szerin, L-lizin), az izomnöve-
kedést  befolyásoló  szomatropin  kiválasz-
tást fokozzák.

d.) Golden Yacca Total Relax (pálmali-
liom habfürdő). (Forgalmazó: l. a. pont)
A Yucca shidigera L. kristályos porát tar-
talmazza,  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 fo-
gakról a baktériumos lepedéket, ezzel se-
gíti megelőzni a fogkőképződést. Fokozza
a nyálkaképződést,  ezzel  a  szájüreg  ön-
tisztulását segíti elő. Megszünteti a kelle-
metlen szájszagot.

A  Golden Yacca készítmények alkalma-
zásához számos megfigyelés,  tapasztalat
tartozik,  melyeket  klinikai  kísérletekkel
csak részben támasztottak alá. Legfonto-
sabb a méregtelenítő, salaktalanító hatás,
mely  a  szervezet  anyagcserebetegségei-
nek javulásához vezethet.

4. YUCCA-FAJOKB AN

KIMUTA TOTT ÚJA BB  HATÁSOS

VEGYÜLETEK

Egyes  Yucca-fajokból  proteineket  állítot-
tak elő, melyek vírusellenes hatással ren-
delkeznek. Gátolják a sejtnövekedést,  ví-
rusreplikációt,  vírusadszorpciót  és penet-
rációt, valamint indirekt gátló hatást is ki-
fejtenek egyes vírusokra.
A  Yucca recurvifolia Salisb. leveléből  izo-
lált protein a herpesz-vírusok ellen hatá-
sos.  A  vegyület  208  aminosavat  tartal-
maz,  molekulasúlya  23000  (Osawa  és
Hiramatsu, 1987).

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,  VE-
RO-és HEL-sejteknél 492 ill 958 µg/ml.
    Az addició idejének vizsgálatánál az in-
fekció előtt 3 órával, az infekcó pillanatá-
ban és az infekció után 3 órával adagolták
a levélproteint. A legerősebb hatást a ví-
rusreplikáció elnyomására a fertőzés előtt
3  órával  adagolt  protein  fejtette  ki,  az
ED50 3 µg/ml volt. A terápiás index a leg-
nagyobb 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 HSV-
1,  hanem  HSV-2  és  HCMV-aktivitást  is
mutat, de kisebb mértékben.
A levél-protein hatását a vírus adszorpció-
jára az V. táblázat demonstrálja. 5.50 és
200 µg/ml anyaggal kezeltek HELA-sejte-
ket 3 órával a vírusfertőzés előtt. Ezt kö-
vette az inkubáció és mosás, majd bead-
ták a vírustartalmú oltóanyagot. A vírusok
számát, melyek nem kötődtek a Monole-
ise-sejtekhez,  összevetették  a  kontrollal.
A levélprotein nem kötődött a sejthez ak-
kor, ha ahhoz már korábban a vírus kötő-
dött.
A vírus penetrációját kinetikai módszerek-
kel határozták meg. Ezektől a paraméte-
rektől az extracelluláris vírus viselkedését,
aktivitását, ill. inaktivizációját meg tudták
határozni. A penetrációt a vegyület dózis-
függően  csökkentette,  de  a  behatolást
nem gátolta akkor, ha a vírus már a sejt-
hez kötődött.
Az izolált levélprotein direkt virucidhatást
is kifejt azáltal, hogy a vírus egyes része-
it, alkotóelemeit inaktiválja.
Az eredményeket összesítve a  Yucca le-
vél-protein in vitro gátolja a Herpes simp-
lex-vírus type 1 replikációját, valamint ki-
sebb mértékben a HSV-2 és Human cy-
tomegalovírus replikációját.
A  Yucca recurvifolia  Salisb.-ből  még egy
vírusellenes proteint állítottak elő, a Poke-
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weed-vírusellenes  proteint (PVP),l  mely-
nek  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 sejtkultú-
rákban.

5. YUCCA-KIVONATOK HATÁS A

AZ ÁLLATGYÓGY Á SZA T B AN

Cromwell  és  munkatársai  (1985),  Gipp,
Yen és Pond (1993) vizsgálatai  szerint a
Yucca recurvifolia Salisb. kivonata felelős
fiatal  állatok  (sertések)  súly  és táplálék-
felvétel növekedéséért, míg a Yucca shi-
digera L. elsősorban méregtelenítő, tiszt-
tító hatású.

6. ÖSSZEFOGLALÁS

A szerzők  a hazai  forgalmazású  Golden
Yacca tudományos  értékelésével  foglal-
koznak.  A  hazai  forgalmazású  készítmé-
nyek  a  Yucca  shidigera  L. kivonatait
tartalmazzák,  melynek  fő  hatóanyagát  a
szaponinok alkotják. Újabban egyes Yuc-
ca fajokban proteinanyagokat is kimutat-
tak, melyek vírusgátló hatással rendelkez-
nek.  A  szerzők  részletesen  ismertetik  a
hazai  forgalmazású  Yacca-készítménye-
ket és egyes Yucca fajok újabb állatgyó-
gyászati vonatkozásait is.
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