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A vényköteles gyógyszerek hatékonyságába vetett bizalom erős,A vényköteles gyógyszerek hatékonyságába vetett bizalom erős,
ugyanakkor mellékhatásmentességük megítélése rossz!ugyanakkor mellékhatásmentességük megítélése rossz!

A vény nélkül kapható készítmények hatékonyságába vetett bizalomA vény nélkül kapható készítmények hatékonyságába vetett bizalom
megegyezik az alternatív termékek hatásosságába vetett bizalommal!megegyezik az alternatív termékek hatásosságába vetett bizalommal!

Forrás: Szinapszis Piackutató és Tanácsadó Kft. felmérése szerintForrás: Szinapszis Piackutató és Tanácsadó Kft. felmérése szerint



GyógyhatásúGyógyhatású
készítménykészítmény

NövényiNövényi
gyógyszergyógyszer

Gyógynövényalapú termékek csoportosításaGyógynövényalapú termékek csoportosítása

BizonyítottságBizonyítottság

Gyógynövény,Gyógynövény,
teakeverékteakeverék

ÉtrendkiegészítőÉtrendkiegészítő

ÉlelmiszerÉlelmiszer



A hatóanyag nem lehet új élelmiszer!A hatóanyag nem lehet új élelmiszer!

Új élelmiszer:Új élelmiszer:
ha nem igazolható, hogy számottevő mennyiségbenha nem igazolható, hogy számottevő mennyiségben
1997. május 151997. május 15--e előtt jelen volt az EU piacáne előtt jelen volt az EU piacán
Új élelmiszer kategóriaÚj élelmiszer kategória

A hatóanyag nem lehetA hatóanyag nem lehet negatív listán szereplőnegatív listán szereplő
gyógynövénygyógynövény

Pl.Pl. Olasz rendelet:Olasz rendelet: Negatív lista  >  800Negatív lista  >  800
Belga rendelet:Belga rendelet: Negatív lista  >  300Negatív lista  >  300

Pozitív lista    > 300Pozitív lista    > 300
Cseh rendelet:Cseh rendelet: Negatív lista  ~  110Negatív lista  ~  110

Pozitív lista         18Pozitív lista         18
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Néhány,  az  OGYÉI  (= Országos Gyógyszerészeti és ÉlelmezésNéhány,  az  OGYÉI  (= Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés--egészségügyi Intézet) Szakértőiegészségügyi Intézet) Szakértői
Testülete által étrendTestülete által étrend--kiegészítőkben alkalmazásra nem javasolt növény és a tiltás indoklásakiegészítőkben alkalmazásra nem javasolt növény és a tiltás indoklása

Hatóanyag
(latin név)

Hatóanyag
(magyar név)

Növényi
rész

Tiltást/Korlátozást
indokló kémiai
összetevő(k)

Indoklás

Tiltás/korlátozá
s Csomagoláson
feltüntetendő
figyelmeztetés

Hivatkozás

Abrus
precatorius

korallmag
olvasólián
miatyánkborsó

teljes
növény

glikoproteinek
(lektinek)
pl. abrin

Toxikus Tiltott

Achyranthes
aspera karamanjan teljes

növény
ekdiszteroidok
pl. ekdiszteron

Anabolikus hatás, testépítő
készítményekben. Az indikációs
terület vagy alkalmazási mód
nem felel meg az étrend-
kiegészítő definíciójának -
anabolikus

Tiltott

Aconitum
sp.
(minden faj)

sisakvirág fajok teljes
növény

diterpén alkaloidok:
pl. akonitin Erős hatású alkaloidok Tiltott

Acorus
calamus

levél,
gyökértörzs

Acorus
calamus orvosi kálmos levél,

gyökértörzs azaron Hepatotoxikus, genotoxikus Tiltott

Adonis sp.
(minden faj) hérics fajok teljes

növény
kardenolid glikozidok
pl. adenotoxin

Az indikációs terület vagy
alkalmazási mód nem felel meg
az étrend-kiegészítő
definíciójának – szívre ható

Tiltott

Buxus sp.
(minden faj) puszpáng fajok levél Szteroid alkaloidok

pl. buxin Erős hatású alkaloid Tiltott

Cannabis sp.
(minden faj) kender fajok hajtás, levél,

virág
Kannabinoidok pl.
tetrahidrokannabinol Pszichoaktív, kábítószer Tiltott

Cassia
acutifolia szenna levél, termés

hidroxiantracén
glikozidok
pl. szennozidok

Korlátozás: A levél és a termés
használható, ha a
hidroxiantracén-glikozid tartalom
(szennozid B-ben kifejezve)
kisebb, mint 10 mg a napi
adagban, a késztermékre
vonatkozóan.
Kötelező figyelmeztetések:
12 év alatt nem használható.
Legfeljebb 1 hétig alkalmazható.
Terhesek és szoptató anyák nem
használhatják.

Tiltott

WHO
monográfiák
(WHO
Monograph’s
on Selected
Medicinal
Plants Vol. 1.
1999.) és
EMEA/HMPC/5
1869/2006
alapján



Néhány, étrendNéhány, étrend--kiegészítőkben nem megengedettkiegészítőkben nem megengedett
gyógynövény (OGYÉI)gyógynövény (OGYÉI)

Néhány példa:Néhány példa:

AcorusAcorus calamuscalamus, orvosi, orvosi kálmoskálmos: levél, gyökértörzs: levél, gyökértörzs
tiltásttiltást indoklóindokló kémiai összetevő:kémiai összetevő: azaronazaron
kockázat: azkockázat: az azeronazeron hepatotoxikushepatotoxikus,, genatoxikusgenatoxikus

ChelidoniumChelidonium majusmajus, vérehulló fecskefű: hajtás, gyökér, vérehulló fecskefű: hajtás, gyökér
tiltásttiltást indoklóindokló kémiai összetevő:kémiai összetevő: izokinolinizokinolin alkaloidokalkaloidok
kockázat: erős hatású alkaloidok, az indikációs területkockázat: erős hatású alkaloidok, az indikációs terület
vagy alkalmazási mód nem felel meg az étrendvagy alkalmazási mód nem felel meg az étrend--
kiegészítők definíciójának.kiegészítők definíciójának.

JuglansJuglans regiaregia,, dió: levél, zöld termés, terméshéjdió: levél, zöld termés, terméshéj
tiltásttiltást indoklóindokló kémiai összetevő:kémiai összetevő: naftokinonoknaftokinonok ((juglonjuglon,,
hidrojuglonhidrojuglon))
kockázat: karcinogén, mutagénkockázat: karcinogén, mutagén

SymphytumSymphytum spsp.. (minden faj), nadálytőfajok: hajtás, levél, gyökér(minden faj), nadálytőfajok: hajtás, levél, gyökér
tiltásttiltást indoklóindokló kémiai összetevő:kémiai összetevő: pirrolizidinpirrolizidin alkaloidokalkaloidok kockázat:kockázat:
karcinogén,karcinogén, genotoxikusgenotoxikus,, hepatotoxikushepatotoxikus (csak(csak külsőlegeskülsőleges
alkalmazás)alkalmazás) stb.stb.

Néhány, étrendNéhány, étrend--kiegészítőkben nem megengedettkiegészítőkben nem megengedett
gyógynövény (OGYÉI)gyógynövény (OGYÉI)

Néhány példa:Néhány példa:

AcorusAcorus calamuscalamus, orvosi, orvosi kálmoskálmos: levél, gyökértörzs: levél, gyökértörzs
tiltásttiltást indoklóindokló kémiai összetevő:kémiai összetevő: azaronazaron
kockázat: azkockázat: az azeronazeron hepatotoxikushepatotoxikus,, genatoxikusgenatoxikus

ChelidoniumChelidonium majusmajus, vérehulló fecskefű: hajtás, gyökér, vérehulló fecskefű: hajtás, gyökér
tiltásttiltást indoklóindokló kémiai összetevő:kémiai összetevő: izokinolinizokinolin alkaloidokalkaloidok
kockázat: erős hatású alkaloidok, az indikációs területkockázat: erős hatású alkaloidok, az indikációs terület
vagy alkalmazási mód nem felel meg az étrendvagy alkalmazási mód nem felel meg az étrend--
kiegészítők definíciójának.kiegészítők definíciójának.

JuglansJuglans regiaregia,, dió: levél, zöld termés, terméshéjdió: levél, zöld termés, terméshéj
tiltásttiltást indoklóindokló kémiai összetevő:kémiai összetevő: naftokinonoknaftokinonok ((juglonjuglon,,
hidrojuglonhidrojuglon))
kockázat: karcinogén, mutagénkockázat: karcinogén, mutagén

SymphytumSymphytum spsp.. (minden faj), nadálytőfajok: hajtás, levél, gyökér(minden faj), nadálytőfajok: hajtás, levél, gyökér
tiltásttiltást indoklóindokló kémiai összetevő:kémiai összetevő: pirrolizidinpirrolizidin alkaloidokalkaloidok kockázat:kockázat:
karcinogén,karcinogén, genotoxikusgenotoxikus,, hepatotoxikushepatotoxikus (csak(csak külsőlegeskülsőleges
alkalmazás)alkalmazás) stb.stb.



Az elégtelen törvényi háttér és az áttekinthetetlenül széles termékkínálatAz elégtelen törvényi háttér és az áttekinthetetlenül széles termékkínálat
((>> 10 000 étrend10 000 étrend--kiegészítőt regisztráltak!) magában hordozza akiegészítőt regisztráltak!) magában hordozza a
visszaélések lehetőségétvisszaélések lehetőségét

•• szabálytalan ajánlásokszabálytalan ajánlások

•• reklámokreklámok
-- tisztességtelen előnytisztességtelen előny
-- ellentétes a fogyasztó érdekévelellentétes a fogyasztó érdekével

•• a termék összetétele nem felel meg a csomagoláson szereplővela termék összetétele nem felel meg a csomagoláson szereplővel
-- drágább összetevők kihagyása                várt hatás elmaraddrágább összetevők kihagyása                várt hatás elmarad
-- túldozírozástúldozírozás
-- fel nem tüntetett összetevőfel nem tüntetett összetevő
-- egyéb szennyezés (növény hamisítása/összetévesztése,egyéb szennyezés (növény hamisítása/összetévesztése,

szintetikus hatóanyaggal történő hamisítás)szintetikus hatóanyaggal történő hamisítás)
(koffein, kodein,(koffein, kodein, antihipertenzívantihipertenzív--szerekszerek, gyulladáscsökkentők,, gyulladáscsökkentők,
szteroidok,szteroidok, foszfodiészterázfoszfodiészteráz--gátlókgátlók:: szildenafilszildenafil és származékai,és származékai,
stb.)stb.)

Az elégtelen törvényi háttér és az áttekinthetetlenül széles termékkínálatAz elégtelen törvényi háttér és az áttekinthetetlenül széles termékkínálat
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szintetikus hatóanyaggal történő hamisítás)szintetikus hatóanyaggal történő hamisítás)
(koffein, kodein,(koffein, kodein, antihipertenzívantihipertenzív--szerekszerek, gyulladáscsökkentők,, gyulladáscsökkentők,
szteroidok,szteroidok, foszfodiészterázfoszfodiészteráz--gátlókgátlók:: szildenafilszildenafil és származékai,és származékai,
stb.)stb.)



ÉtrendÉtrend--kiegészítők expediálásávalkiegészítők expediálásával
kapcsolatos megfontolásokkapcsolatos megfontolások



Kérdések, melyekre választ kell adnunk az étrendKérdések, melyekre választ kell adnunk az étrend--
kiegészítők expediálása során:kiegészítők expediálása során:

•• Mikor helyes, mikor szükséges étrendMikor helyes, mikor szükséges étrend--kiegészítőt szedni?kiegészítőt szedni?

•• Ki tudja, ki mondja meg?Ki tudja, ki mondja meg?

•• Melyik étrendMelyik étrend--kiegészítőt szedje a felhasználó?kiegészítőt szedje a felhasználó?

•• Mennyit szedjen az étrendMennyit szedjen az étrend--kiegészítőből?kiegészítőből?

•• Meddig szedjen étrendMeddig szedjen étrend--kiegészítőt?kiegészítőt?

•• Mikor helyes, mikor szükséges étrendMikor helyes, mikor szükséges étrend--kiegészítőt szedni?kiegészítőt szedni?

•• Ki tudja, ki mondja meg?Ki tudja, ki mondja meg?

•• Melyik étrendMelyik étrend--kiegészítőt szedje a felhasználó?kiegészítőt szedje a felhasználó?

•• Mennyit szedjen az étrendMennyit szedjen az étrend--kiegészítőből?kiegészítőből?

•• Meddig szedjen étrendMeddig szedjen étrend--kiegészítőt?kiegészítőt?



ÉtrendÉtrend--kiegészítők gyógyszeres terápiához való viszonyakiegészítők gyógyszeres terápiához való viszonya

•• Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által elfogadottAz Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által elfogadott
egészségre vonatkozó állításokegészségre vonatkozó állítások egészséges emberegészséges ember
vonatkozásában fogalmazódtak meg.vonatkozásában fogalmazódtak meg.

•• A gyógyszertárakban elsősorbanA gyógyszertárakban elsősorban betegbeteg emberek fordulnakemberek fordulnak
meg és kérnek információt.meg és kérnek információt.

A beteg embereknek betegségeik vannakA beteg embereknek betegségeik vannak ellenjavallatokellenjavallatok

A beteg emberek gyógyszereket szednekA beteg emberek gyógyszereket szednek kölcsönhatásokkölcsönhatások

A gyógyszerésznek a választott vagy javasolt étrendA gyógyszerésznek a választott vagy javasolt étrend--
kiegészítőket ezekhez kell illesztenie.kiegészítőket ezekhez kell illesztenie.

•• Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által elfogadottAz Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által elfogadott
egészségre vonatkozó állításokegészségre vonatkozó állítások egészséges emberegészséges ember
vonatkozásában fogalmazódtak meg.vonatkozásában fogalmazódtak meg.

•• A gyógyszertárakban elsősorbanA gyógyszertárakban elsősorban betegbeteg emberek fordulnakemberek fordulnak
meg és kérnek információt.meg és kérnek információt.

A beteg embereknek betegségeik vannakA beteg embereknek betegségeik vannak ellenjavallatokellenjavallatok

A beteg emberek gyógyszereket szednekA beteg emberek gyógyszereket szednek kölcsönhatásokkölcsönhatások

A gyógyszerésznek a választott vagy javasolt étrendA gyógyszerésznek a választott vagy javasolt étrend--
kiegészítőket ezekhez kell illesztenie.kiegészítőket ezekhez kell illesztenie.



Mikor ne ajánljunk egyes étrendMikor ne ajánljunk egyes étrend--kiegészítőketkiegészítőket
és miért?és miért?



Különösen veszélyeztetett állapotok:Különösen veszélyeztetett állapotok:
ellenjavallatok, gyógyszerkölcsönhatások I.ellenjavallatok, gyógyszerkölcsönhatások I.

−− Patológiás állapotok (krónikus betegek)Patológiás állapotok (krónikus betegek)

 AntikoagulánsAntikoaguláns terápiában részesül (terápiában részesül (WarfarinWarfarin, stb.), stb.)
GinkgoGinkgo bilobabiloba,, AlliumAllium sativumsativum,, PanaxPanax ginsengginseng,,
EleutherococcusEleutherococcus senticosussenticosus,, stbstb..

 Kardiovaszkuláris terápia alkalmazása (Kardiovaszkuláris terápia alkalmazása (VerapamilVerapamil,, StatinokStatinok,, DigoxinDigoxin))
PanaxPanax ginsengginseng

 Pszichiátriai kórképek terápiája (Pszichiátriai kórképek terápiája (BenzodiazepinekBenzodiazepinek, SSRI, Triciklusos, SSRI, Triciklusos
antidepresszánsok, MAO inhibitorok)antidepresszánsok, MAO inhibitorok)

PanaxPanax ginsengginseng,, GinkgoGinkgo bilobabiloba

 Diabetes terápiaDiabetes terápia
PanaxPanax ginsengginseng,, PlantagoPlantago ovataovata

 HIV terápiaHIV terápia
SilybumSilybum marianummarianum,, GinkgoGinkgo bilobabiloba,, EchinaceaEchinacea sppspp..

 Rosszindulatú daganatokban szenvedőkRosszindulatú daganatokban szenvedők

 Csökkent vese és / vagy májfunkcióCsökkent vese és / vagy májfunkció

 Metabolikus vagy endokrin kórképek (zsírmáj, elhízás,Metabolikus vagy endokrin kórképek (zsírmáj, elhízás, hipotireózishipotireózis))

 Hashajtókat rendszeresen szedő betegek (Hashajtókat rendszeresen szedő betegek (PlantagoPlantago sppspp.).)

Különösen veszélyeztetett állapotok:Különösen veszélyeztetett állapotok:
ellenjavallatok, gyógyszerkölcsönhatások I.ellenjavallatok, gyógyszerkölcsönhatások I.

−− Patológiás állapotok (krónikus betegek)Patológiás állapotok (krónikus betegek)

 AntikoagulánsAntikoaguláns terápiában részesül (terápiában részesül (WarfarinWarfarin, stb.), stb.)
GinkgoGinkgo bilobabiloba,, AlliumAllium sativumsativum,, PanaxPanax ginsengginseng,,
EleutherococcusEleutherococcus senticosussenticosus,, stbstb..

 Kardiovaszkuláris terápia alkalmazása (Kardiovaszkuláris terápia alkalmazása (VerapamilVerapamil,, StatinokStatinok,, DigoxinDigoxin))
PanaxPanax ginsengginseng

 Pszichiátriai kórképek terápiája (Pszichiátriai kórképek terápiája (BenzodiazepinekBenzodiazepinek, SSRI, Triciklusos, SSRI, Triciklusos
antidepresszánsok, MAO inhibitorok)antidepresszánsok, MAO inhibitorok)

PanaxPanax ginsengginseng,, GinkgoGinkgo bilobabiloba

 Diabetes terápiaDiabetes terápia
PanaxPanax ginsengginseng,, PlantagoPlantago ovataovata

 HIV terápiaHIV terápia
SilybumSilybum marianummarianum,, GinkgoGinkgo bilobabiloba,, EchinaceaEchinacea sppspp..

 Rosszindulatú daganatokban szenvedőkRosszindulatú daganatokban szenvedők

 Csökkent vese és / vagy májfunkcióCsökkent vese és / vagy májfunkció

 Metabolikus vagy endokrin kórképek (zsírmáj, elhízás,Metabolikus vagy endokrin kórképek (zsírmáj, elhízás, hipotireózishipotireózis))

 Hashajtókat rendszeresen szedő betegek (Hashajtókat rendszeresen szedő betegek (PlantagoPlantago sppspp.).)



Különösen veszélyeztetett állapotok:Különösen veszélyeztetett állapotok:
ellenjavallatok, gyógyszerkölcsönhatások  II.ellenjavallatok, gyógyszerkölcsönhatások  II.

 PolifarmaciaPolifarmacia ( ≥ 3 készítmény szedése):( ≥ 3 készítmény szedése):
farmakodinámiásfarmakodinámiás és / vagy metabolikus interferenciaés / vagy metabolikus interferencia
fokozódásafokozódása

 PerioperatívPerioperatív időszak:időszak: AlliumAllium sativumsativum,, GinkgoGinkgo bilobabiloba

 FogyókúrákFogyókúrák

 Terhesség és szoptatásTerhesség és szoptatás

 Gyermekek (Gyermekek ( << 5 év)    (Csökkent metabolikus kapacitás)5 év)    (Csökkent metabolikus kapacitás)

 Öregedő szervezet      (Csökkent metabolikus kapacitás)Öregedő szervezet      (Csökkent metabolikus kapacitás)

Különösen veszélyeztetett állapotok:Különösen veszélyeztetett állapotok:
ellenjavallatok, gyógyszerkölcsönhatások  II.ellenjavallatok, gyógyszerkölcsönhatások  II.

 PolifarmaciaPolifarmacia ( ≥ 3 készítmény szedése):( ≥ 3 készítmény szedése):
farmakodinámiásfarmakodinámiás és / vagy metabolikus interferenciaés / vagy metabolikus interferencia
fokozódásafokozódása

 PerioperatívPerioperatív időszak:időszak: AlliumAllium sativumsativum,, GinkgoGinkgo bilobabiloba

 FogyókúrákFogyókúrák

 Terhesség és szoptatásTerhesség és szoptatás

 Gyermekek (Gyermekek ( << 5 év)    (Csökkent metabolikus kapacitás)5 év)    (Csökkent metabolikus kapacitás)

 Öregedő szervezet      (Csökkent metabolikus kapacitás)Öregedő szervezet      (Csökkent metabolikus kapacitás)



EllenjavallatokEllenjavallatok
Az étrendAz étrend--kiegészítők élelmiszerek, de utóbbiaknak is vannak/lehetnekkiegészítők élelmiszerek, de utóbbiaknak is vannak/lehetnek
ellenjavallatai.ellenjavallatai. -- ételallergiákételallergiák

-- étrend korlátozásával járó diéták, stb.,étrend korlátozásával járó diéták, stb.,
ami miatt egyes gyógynövények, vitaminok, ásványi anyagok nem ajánlottak.ami miatt egyes gyógynövények, vitaminok, ásványi anyagok nem ajánlottak.

DohányosokDohányosok magas dózisúmagas dózisú bétabéta--karotinkarotin--pótláspótlás kockázata (tüdőrákkockázata (tüdőrák
kockázata nő)kockázata nő)

TerhesekTerhesek AA--vitamin túladagolás magzatkárosító lehetvitamin túladagolás magzatkárosító lehet
Diabéteszes betegDiabéteszes beteg Króm szedésnél fokozottan ellenőrizni kell aKróm szedésnél fokozottan ellenőrizni kell a

szénhidrátszénhidrát--anyagcserétanyagcserét
Diabéteszes betegDiabéteszes beteg GinkgoGinkgo bilobabiloba,, GinsengGinseng mellett is szénhidrátmellett is szénhidrát--

anyagcsere követéseanyagcsere követése
Magas vérnyomásMagas vérnyomás Koffein tartalmú termékek (zöld tea is!)Koffein tartalmú termékek (zöld tea is!)
Magas vérnyomásMagas vérnyomás Édesgyökér, Keserű narancsÉdesgyökér, Keserű narancs
Veseelégtelenség, vesebetegségVeseelégtelenség, vesebetegség Java tea levél, Propolisz óvatosságotJava tea levél, Propolisz óvatosságot

igényeligényel
EpekövességEpekövesség KurkumaKurkuma, articsóka fokozhatja a görcskészséget, articsóka fokozhatja a görcskészséget
HemokromatózisHemokromatózis Vas tartalmú készítményeket kerülni, CVas tartalmú készítményeket kerülni, C--vitaminvitamin

adását is megfontolni (a vas felszívódásának elősegítése miatt)adását is megfontolni (a vas felszívódásának elősegítése miatt)
Tervezett műtétek            Kerülni aTervezett műtétek            Kerülni a GinkgoGinkgo bilobabiloba,, AlliumAllium sativumsativum,, AlliumAllium cepacepa,,

Halolaj szedését a vérzési idő növelése miatt.Halolaj szedését a vérzési idő növelése miatt.
Egyes műtéteknél         Módosíthatja az alkalmazott gyógyszerek hatásátEgyes műtéteknél         Módosíthatja az alkalmazott gyógyszerek hatását

mások mellett a K vitamin,mások mellett a K vitamin, GinsengGinseng,, CinnamomumCinnamomum, Valeriana, Valeriana, Vas,, Vas,
GreipfruitGreipfruit..

Az étrendAz étrend--kiegészítők élelmiszerek, de utóbbiaknak is vannak/lehetnekkiegészítők élelmiszerek, de utóbbiaknak is vannak/lehetnek
ellenjavallatai.ellenjavallatai. -- ételallergiákételallergiák

-- étrend korlátozásával járó diéták, stb.,étrend korlátozásával járó diéták, stb.,
ami miatt egyes gyógynövények, vitaminok, ásványi anyagok nem ajánlottak.ami miatt egyes gyógynövények, vitaminok, ásványi anyagok nem ajánlottak.

DohányosokDohányosok magas dózisúmagas dózisú bétabéta--karotinkarotin--pótláspótlás kockázata (tüdőrákkockázata (tüdőrák
kockázata nő)kockázata nő)

TerhesekTerhesek AA--vitamin túladagolás magzatkárosító lehetvitamin túladagolás magzatkárosító lehet
Diabéteszes betegDiabéteszes beteg Króm szedésnél fokozottan ellenőrizni kell aKróm szedésnél fokozottan ellenőrizni kell a

szénhidrátszénhidrát--anyagcserétanyagcserét
Diabéteszes betegDiabéteszes beteg GinkgoGinkgo bilobabiloba,, GinsengGinseng mellett is szénhidrátmellett is szénhidrát--

anyagcsere követéseanyagcsere követése
Magas vérnyomásMagas vérnyomás Koffein tartalmú termékek (zöld tea is!)Koffein tartalmú termékek (zöld tea is!)
Magas vérnyomásMagas vérnyomás Édesgyökér, Keserű narancsÉdesgyökér, Keserű narancs
Veseelégtelenség, vesebetegségVeseelégtelenség, vesebetegség Java tea levél, Propolisz óvatosságotJava tea levél, Propolisz óvatosságot

igényeligényel
EpekövességEpekövesség KurkumaKurkuma, articsóka fokozhatja a görcskészséget, articsóka fokozhatja a görcskészséget
HemokromatózisHemokromatózis Vas tartalmú készítményeket kerülni, CVas tartalmú készítményeket kerülni, C--vitaminvitamin

adását is megfontolni (a vas felszívódásának elősegítése miatt)adását is megfontolni (a vas felszívódásának elősegítése miatt)
Tervezett műtétek            Kerülni aTervezett műtétek            Kerülni a GinkgoGinkgo bilobabiloba,, AlliumAllium sativumsativum,, AlliumAllium cepacepa,,

Halolaj szedését a vérzési idő növelése miatt.Halolaj szedését a vérzési idő növelése miatt.
Egyes műtéteknél         Módosíthatja az alkalmazott gyógyszerek hatásátEgyes műtéteknél         Módosíthatja az alkalmazott gyógyszerek hatását

mások mellett a K vitamin,mások mellett a K vitamin, GinsengGinseng,, CinnamomumCinnamomum, Valeriana, Valeriana, Vas,, Vas,
GreipfruitGreipfruit..



Az együtt adott gyógyszerek között fellépő interakció jól ismert fogalom és a gyógyszerekAz együtt adott gyógyszerek között fellépő interakció jól ismert fogalom és a gyógyszerek
hatásának módosításában betöltött szerepe kiterjedt vizsgálatok tárgya.hatásának módosításában betöltött szerepe kiterjedt vizsgálatok tárgya.

A gyógynövény alapú termékek összetevői és a gyógyszerek között fellépő sokrétűA gyógynövény alapú termékek összetevői és a gyógyszerek között fellépő sokrétű
kölcsönhatásokra sokáig lényegesen kevesebb figyelem irányult.kölcsönhatásokra sokáig lényegesen kevesebb figyelem irányult.

Valódi súlyuk megbecsülése egyre sürgetőbb a gyógyszerhatás optimalizálása érdekében.Valódi súlyuk megbecsülése egyre sürgetőbb a gyógyszerhatás optimalizálása érdekében.



A növényi termékek és szintetikumok kölcsönhatásaivalA növényi termékek és szintetikumok kölcsönhatásaival
kapcsolatos álláspontokkapcsolatos álláspontok

aa potenciális veszélyek alábecsülésepotenciális veszélyek alábecsülése aa potenciális veszélyek eltúlzásapotenciális veszélyek eltúlzása

(a fogyasztók jelentős része)(a fogyasztók jelentős része) (egészségügyi szakemberek)(egészségügyi szakemberek)

A gyógynövényA gyógynövény--gyógyszer interakciók szintjei:gyógyszer interakciók szintjei:

−− Félreértelmezésen alapuló interakciók (túlzott óvatosság)Félreértelmezésen alapuló interakciók (túlzott óvatosság)

−− Lehetséges interakciók (dózis kérdése ! )Lehetséges interakciók (dózis kérdése ! )

−− Várható interakciók (Előnyös kihasználás lehetősége)Várható interakciók (Előnyös kihasználás lehetősége)

−− Bizonyított kölcsönhatásokBizonyított kölcsönhatások

A növényi termékek és szintetikumok kölcsönhatásaivalA növényi termékek és szintetikumok kölcsönhatásaival
kapcsolatos álláspontokkapcsolatos álláspontok

aa potenciális veszélyek alábecsülésepotenciális veszélyek alábecsülése aa potenciális veszélyek eltúlzásapotenciális veszélyek eltúlzása

(a fogyasztók jelentős része)(a fogyasztók jelentős része) (egészségügyi szakemberek)(egészségügyi szakemberek)

A gyógynövényA gyógynövény--gyógyszer interakciók szintjei:gyógyszer interakciók szintjei:

−− Félreértelmezésen alapuló interakciók (túlzott óvatosság)Félreértelmezésen alapuló interakciók (túlzott óvatosság)

−− Lehetséges interakciók (dózis kérdése ! )Lehetséges interakciók (dózis kérdése ! )

−− Várható interakciók (Előnyös kihasználás lehetősége)Várható interakciók (Előnyös kihasználás lehetősége)

−− Bizonyított kölcsönhatásokBizonyított kölcsönhatások



LegfontosabbLegfontosabb kérdések,kérdések, amelyekreamelyekre válaszolniválaszolni kellkell::

−− A kérdéses gyógyszerek és hatóanyagaik interakciói  megalapozottak,A kérdéses gyógyszerek és hatóanyagaik interakciói  megalapozottak,
vagy az interakció csak teoretikus és spekulatív?vagy az interakció csak teoretikus és spekulatív?

−− Ha fennáll interakció, az mennyire súlyos?Ha fennáll interakció, az mennyire súlyos?

−− Számos adat utal erre, vagy csak esetleírásokat ismerünk?Számos adat utal erre, vagy csak esetleírásokat ismerünk?

−− El szükséges kerülni a kérdéses gyógyszerek, hatóanyagok együttesEl szükséges kerülni a kérdéses gyógyszerek, hatóanyagok együttes
alkalmazását, vagy más módon is megelőzhető az interakció?alkalmazását, vagy más módon is megelőzhető az interakció?

−− Milyen terápiás megoldásokkal heylettesíthetjük a kérdéses szerekMilyen terápiás megoldásokkal heylettesíthetjük a kérdéses szerek
együttes alkalmazását?együttes alkalmazását?

LegfontosabbLegfontosabb kérdések,kérdések, amelyekreamelyekre válaszolniválaszolni kellkell::

−− A kérdéses gyógyszerek és hatóanyagaik interakciói  megalapozottak,A kérdéses gyógyszerek és hatóanyagaik interakciói  megalapozottak,
vagy az interakció csak teoretikus és spekulatív?vagy az interakció csak teoretikus és spekulatív?

−− Ha fennáll interakció, az mennyire súlyos?Ha fennáll interakció, az mennyire súlyos?

−− Számos adat utal erre, vagy csak esetleírásokat ismerünk?Számos adat utal erre, vagy csak esetleírásokat ismerünk?

−− El szükséges kerülni a kérdéses gyógyszerek, hatóanyagok együttesEl szükséges kerülni a kérdéses gyógyszerek, hatóanyagok együttes
alkalmazását, vagy más módon is megelőzhető az interakció?alkalmazását, vagy más módon is megelőzhető az interakció?

−− Milyen terápiás megoldásokkal heylettesíthetjük a kérdéses szerekMilyen terápiás megoldásokkal heylettesíthetjük a kérdéses szerek
együttes alkalmazását?együttes alkalmazását?



A gyógyszerek és kiegészítő termékek közötti kölcsönhatásokA gyógyszerek és kiegészítő termékek közötti kölcsönhatások
klinikai relevanciáját befolyásoló tényezőkklinikai relevanciáját befolyásoló tényezők



Gyógynövény készítmények sajátosságaiGyógynövény készítmények sajátosságai

 Hatóanyag, kísérőanyag egyidejű  jelenléte a növényiHatóanyag, kísérőanyag egyidejű  jelenléte a növényi matrixbanmatrixban ( + a növényi( + a növényi
drog különbözősége)drog különbözősége)

 Különböző kémiai anyagok kölcsönhatása egyetlen vagy több növényKülönböző kémiai anyagok kölcsönhatása egyetlen vagy több növény
kivonatát tartalmazó készítményeknélkivonatát tartalmazó készítményeknél interakció lehetőségeinterakció lehetősége

 Az interakcióért felelős komponens nem mindig ismertAz interakcióért felelős komponens nem mindig ismert

 A kivonatA kivonat citokrómcitokróm P 450P 450 izoenzimeketizoenzimeket gátló / indukáló hatása különbözhetgátló / indukáló hatása különbözhet
a rá jellemző izolált komponens hatásátóla rá jellemző izolált komponens hatásától

EchinaceaEchinacea készítményekkészítmények CYP 3A4CYP 3A4, CYP 1A2,, CYP 1A2,
CYP 2C19 enzimeket gátló hatásának potenciáljaCYP 2C19 enzimeket gátló hatásának potenciálja
150150--eses faktorral változott!faktorral változott!

SzójaSzója izoflavonoidok keveréke nem befolyásoltaizoflavonoidok keveréke nem befolyásolta
a CYP 1A2, CYP 2E1 izoenzimek aktivitását, míga CYP 1A2, CYP 2E1 izoenzimek aktivitását, míg
a főkomponens genistein mindkettőt gátolta.a főkomponens genistein mindkettőt gátolta.

EchinaceaEchinacea készítményekkészítmények CYP 3A4CYP 3A4, CYP 1A2,, CYP 1A2,
CYP 2C19 enzimeket gátló hatásának potenciáljaCYP 2C19 enzimeket gátló hatásának potenciálja
150150--eses faktorral változott!faktorral változott!



Gyógyszerkölcsönhatások / interakciókGyógyszerkölcsönhatások / interakciók egy a szervezetben lévő gyógyszer hatásánakegy a szervezetben lévő gyógyszer hatásának
egy másik gyógyszer jelenléte vagy működése következtében létrejövő változásaegy másik gyógyszer jelenléte vagy működése következtében létrejövő változása

Gyógyszerkölcsönhatások:Gyógyszerkölcsönhatások:

 FarmakodinámiásFarmakodinámiás interakcióinterakció olyan kölcsönhatás, ahol az egyik gyógyszerolyan kölcsönhatás, ahol az egyik gyógyszer
megváltoztatja egy másik hatását az utóbbi által befolyásolt célszerven, illetvemegváltoztatja egy másik hatását az utóbbi által befolyásolt célszerven, illetve
receptoron. Ezzelreceptoron. Ezzel kombinált, jellemzően nemkívánatos hatást alakít ki, vagykombinált, jellemzően nemkívánatos hatást alakít ki, vagy
hátráltat egy kívánt hatásthátráltat egy kívánt hatást..

 Farmakokinetikai interakcióFarmakokinetikai interakció olyan kölcsönhatás, ahol az egyik gyógyszerolyan kölcsönhatás, ahol az egyik gyógyszer
gátolja a másik gyógyszer mozgását a szervezetben. Ezzelgátolja a másik gyógyszer mozgását a szervezetben. Ezzel későikésői
gyógyszerhatás kezdetet, csökkentgyógyszerhatás kezdetet, csökkent vagyvagy felerősödött gyógyszerhatást,felerősödött gyógyszerhatást,
toxicitást, megváltozott kiválasztásttoxicitást, megváltozott kiválasztást eredményezhet.eredményezhet.

 Abszorpciós kölcsönhatásokAbszorpciós kölcsönhatások

 Eloszlási kölcsönhatásokEloszlási kölcsönhatások

 Lebontás során létrejövő kölcsönhatásokLebontás során létrejövő kölcsönhatások

I.I. Fázis folyamatai: citokróm P 450 rendszer, PFázis folyamatai: citokróm P 450 rendszer, P--glikoproteinekglikoproteinek

II.II. Fázis folyamatai (konjugálási reakciók): glükuronidáció,Fázis folyamatai (konjugálási reakciók): glükuronidáció,
szulfatálás, metiláció enzimeiszulfatálás, metiláció enzimei

 Kölcsönhatások a kiválasztás soránKölcsönhatások a kiválasztás során

Gyógyszerkölcsönhatások / interakciókGyógyszerkölcsönhatások / interakciók egy a szervezetben lévő gyógyszer hatásánakegy a szervezetben lévő gyógyszer hatásának
egy másik gyógyszer jelenléte vagy működése következtében létrejövő változásaegy másik gyógyszer jelenléte vagy működése következtében létrejövő változása

Gyógyszerkölcsönhatások:Gyógyszerkölcsönhatások:

 FarmakodinámiásFarmakodinámiás interakcióinterakció olyan kölcsönhatás, ahol az egyik gyógyszerolyan kölcsönhatás, ahol az egyik gyógyszer
megváltoztatja egy másik hatását az utóbbi által befolyásolt célszerven, illetvemegváltoztatja egy másik hatását az utóbbi által befolyásolt célszerven, illetve
receptoron. Ezzelreceptoron. Ezzel kombinált, jellemzően nemkívánatos hatást alakít ki, vagykombinált, jellemzően nemkívánatos hatást alakít ki, vagy
hátráltat egy kívánt hatásthátráltat egy kívánt hatást..

 Farmakokinetikai interakcióFarmakokinetikai interakció olyan kölcsönhatás, ahol az egyik gyógyszerolyan kölcsönhatás, ahol az egyik gyógyszer
gátolja a másik gyógyszer mozgását a szervezetben. Ezzelgátolja a másik gyógyszer mozgását a szervezetben. Ezzel későikésői
gyógyszerhatás kezdetet, csökkentgyógyszerhatás kezdetet, csökkent vagyvagy felerősödött gyógyszerhatást,felerősödött gyógyszerhatást,
toxicitást, megváltozott kiválasztásttoxicitást, megváltozott kiválasztást eredményezhet.eredményezhet.

 Abszorpciós kölcsönhatásokAbszorpciós kölcsönhatások

 Eloszlási kölcsönhatásokEloszlási kölcsönhatások

 Lebontás során létrejövő kölcsönhatásokLebontás során létrejövő kölcsönhatások

I.I. Fázis folyamatai: citokróm P 450 rendszer, PFázis folyamatai: citokróm P 450 rendszer, P--glikoproteinekglikoproteinek

II.II. Fázis folyamatai (konjugálási reakciók): glükuronidáció,Fázis folyamatai (konjugálási reakciók): glükuronidáció,
szulfatálás, metiláció enzimeiszulfatálás, metiláció enzimei

 Kölcsönhatások a kiválasztás soránKölcsönhatások a kiválasztás során



FarmakodinámiásFarmakodinámiás kölcsönhatásokkölcsönhatások II..
SzinergisztikusSzinergisztikus // additívadditív interakciókinterakciók

 Antagonisztikus interakciókAntagonisztikus interakciók

Nem kívánatos hatás / kívánt hatást hátráltatNem kívánatos hatás / kívánt hatást hátráltat

 Véralvadást befolyásoló gyógynövények antikoagulánsokkal vagy trombocitaVéralvadást befolyásoló gyógynövények antikoagulánsokkal vagy trombocita--
aggregáció gátlókkal együtt alkalmazva fokozódik a vérzéses mellékhatásaggregáció gátlókkal együtt alkalmazva fokozódik a vérzéses mellékhatás
kockázatakockázata

Ginkgo biloba, Allium sativum, HalolajGinkgo biloba, Allium sativum, Halolaj

 SSRISSRI típusútípusú antidepresszánsokantidepresszánsok összeadódó,összeadódó, aa szerotonergszerotonerg rendszertrendszert
stimulálóstimuláló hatáshatás miattmiatt kialakulókialakuló szerotoninszerotonin szindrómaszindróma

Hypericum perforatumHypericum perforatum

 SSRISSRI típusútípusú antidepresszánsokantidepresszánsok összeadódó,összeadódó, aa szerotonergszerotonerg rendszertrendszert
stimulálóstimuláló hatáshatás miattmiatt kialakulókialakuló szerotoninszerotonin szindrómaszindróma

Hypericum perforatumHypericum perforatum

 AntihipertenzívAntihipertenzív gyógyszerekgyógyszerek hatékonyságánakhatékonyságának csökkenésecsökkenése mineralokortikoidmineralokortikoid--
túlsúlyttúlsúlyt kiváltókiváltó hatóanyagokhatóanyagok miattmiatt

Glycyrrhiza glabraGlycyrrhiza glabra



FarmakodinámiásFarmakodinámiás kölcsönhatásokkölcsönhatások IIII..

 Koffein és koffein tartalmú drogok és keserű narancs szinefrin  szinergKoffein és koffein tartalmú drogok és keserű narancs szinefrin  szinerg
kemodinámiás hatást eredményezhet. A vasokonstrukció az adenozinkemodinámiás hatást eredményezhet. A vasokonstrukció az adenozin
receptorok blokkolásának, a katekolaminok és az intracelluláris kalciumreceptorok blokkolásának, a katekolaminok és az intracelluláris kalcium
felszabadulásának növelésével veszélyt jelenthet magas vérnyomásban,felszabadulásának növelésével veszélyt jelenthet magas vérnyomásban,
szívszív-- és érrendszeri betegségben, tiroid betegségekben szenvedőknek.és érrendszeri betegségben, tiroid betegségekben szenvedőknek.

Citrus aurantium subsp. aurantium (C. aurantium subsp. amara)Citrus aurantium subsp. aurantium (C. aurantium subsp. amara)

 A gyógyszerek fejlesztésében bekövetkezett paradigmaváltás, aA gyógyszerek fejlesztésében bekövetkezett paradigmaváltás, a kombinált,kombinált,
polikauzális kezelések irányának előtérbe kerülésepolikauzális kezelések irányának előtérbe kerülése az egy célpontú terápiásaz egy célpontú terápiás
megközelítés helyett ráirányítja a figyelmet a növényi kivonatokra, mintmegközelítés helyett ráirányítja a figyelmet a növényi kivonatokra, mint
számos hatással bíró anyagkeverékekre, ahol az additív, több támadáspontúszámos hatással bíró anyagkeverékekre, ahol az additív, több támadáspontú
hatások kihasználásának számos lehetősége már most is ismerthatások kihasználásának számos lehetősége már most is ismert
önmagukban, de gyógyszerek mellett is. Növényi gyulladáscsökkentők,önmagukban, de gyógyszerek mellett is. Növényi gyulladáscsökkentők,
kemopreventív szerek, antimikrobás, antimikotikus hatású szerekkemopreventív szerek, antimikrobás, antimikotikus hatású szerek
antibiotikumokkal, stb.antibiotikumokkal, stb.

Kritikus értékelés, klinikai vizsgálatokKritikus értékelés, klinikai vizsgálatok szükségesek.szükségesek.

FarmakodinámiásFarmakodinámiás kölcsönhatásokkölcsönhatások IIII..

 Koffein és koffein tartalmú drogok és keserű narancs szinefrin  szinergKoffein és koffein tartalmú drogok és keserű narancs szinefrin  szinerg
kemodinámiás hatást eredményezhet. A vasokonstrukció az adenozinkemodinámiás hatást eredményezhet. A vasokonstrukció az adenozin
receptorok blokkolásának, a katekolaminok és az intracelluláris kalciumreceptorok blokkolásának, a katekolaminok és az intracelluláris kalcium
felszabadulásának növelésével veszélyt jelenthet magas vérnyomásban,felszabadulásának növelésével veszélyt jelenthet magas vérnyomásban,
szívszív-- és érrendszeri betegségben, tiroid betegségekben szenvedőknek.és érrendszeri betegségben, tiroid betegségekben szenvedőknek.

Citrus aurantium subsp. aurantium (C. aurantium subsp. amara)Citrus aurantium subsp. aurantium (C. aurantium subsp. amara)

 A gyógyszerek fejlesztésében bekövetkezett paradigmaváltás, aA gyógyszerek fejlesztésében bekövetkezett paradigmaváltás, a kombinált,kombinált,
polikauzális kezelések irányának előtérbe kerülésepolikauzális kezelések irányának előtérbe kerülése az egy célpontú terápiásaz egy célpontú terápiás
megközelítés helyett ráirányítja a figyelmet a növényi kivonatokra, mintmegközelítés helyett ráirányítja a figyelmet a növényi kivonatokra, mint
számos hatással bíró anyagkeverékekre, ahol az additív, több támadáspontúszámos hatással bíró anyagkeverékekre, ahol az additív, több támadáspontú
hatások kihasználásának számos lehetősége már most is ismerthatások kihasználásának számos lehetősége már most is ismert
önmagukban, de gyógyszerek mellett is. Növényi gyulladáscsökkentők,önmagukban, de gyógyszerek mellett is. Növényi gyulladáscsökkentők,
kemopreventív szerek, antimikrobás, antimikotikus hatású szerekkemopreventív szerek, antimikrobás, antimikotikus hatású szerek
antibiotikumokkal, stb.antibiotikumokkal, stb.

Kritikus értékelés, klinikai vizsgálatokKritikus értékelés, klinikai vizsgálatok szükségesek.szükségesek.



SzinergizmustSzinergizmust eredményezhet mégeredményezhet még

Az aktív komponens enzimektől való védelmeAz aktív komponens enzimektől való védelme
CYP enzimekCYP enzimek –– interakciók (Kísérletes farmakológiaiinterakciók (Kísérletes farmakológiai

adatok és klinikai tapasztalatok ellentmondásaiadatok és klinikai tapasztalatok ellentmondásai ––
adatok óvatos kezelése szükséges).adatok óvatos kezelése szükséges).
[[Schultz, 2001Schultz, 2001]]

Membránokon való átjutás befolyásolásaMembránokon való átjutás befolyásolása
 foszfolipidekfoszfolipidek:: szilibinszilibin,, GinkgoGinkgo bilobabiloba extraktextrakt,, baicalinbaicalin, stb., stb.
 poliszacharidokpoliszacharidok:: fructofructo –– oligoszacharidokoligoszacharidok szerepeszerepe

izoflavonoidokizoflavonoidok biohasznosulásábanbiohasznosulásában; gomba; gomba poliszacharidokpoliszacharidok,, stb.stb.
 proteolitikusproteolitikus enzimek:enzimek: bromelainbromelain, stb., stb.
 proteinek: szója proteinproteinek: szója protein –– izoflavonizoflavon készítmény akészítmény a

leghatékonyabbleghatékonyabb



MájMáj BélBél
VeseVese

GyógynövényGyógynövény kivonatkivonat

Gyógynövény kivonatGyógynövény kivonat –– gyógyszergyógyszer farmakokinetikaifarmakokinetikai interakciókinterakciók
mechanizmusamechanizmusa

Permeabilitási glikoproteinPermeabilitási glikoprotein
indukciójaindukciója

Máj enzimrendszer izoenzimeinekMáj enzimrendszer izoenzimeinek
indukciója vagy gátlásaindukciója vagy gátlása

Gyógyszerek lebontásánakGyógyszerek lebontásának
fokozása, vagy gátlásafokozása, vagy gátlása

Gyógyszerek felszívódásánakGyógyszerek felszívódásának
csökkentésecsökkentése

Gyógyszerek kiürülésének fokozásaGyógyszerek kiürülésének fokozása



FarmakokinetikaiFarmakokinetikai kölcsönhatásokkölcsönhatások IIII..
EgyesEgyes xenobiotikumokxenobiotikumok megemelikmegemelik aa
biotranszformációhozbiotranszformációhoz rendelkezésrerendelkezésre állóálló
kötőhelyekkötőhelyek számát,számát, ezértezért nagyobbnagyobb
mennyiségűmennyiségű vegyületvegyület kezdkezd metabolizálódnimetabolizálódni
egyegy időbenidőben..

AzAz indukciósindukciós folyamatfolyamat lecsökkentilecsökkenti azaz
alkalmazottalkalmazott alapvegyületalapvegyület mennyiségmennyiségét,ét,
megnövelimegnöveli aa termelttermelt metabolitot,metabolitot, aa
gyógyszerszintgyógyszerszint aa terápiásterápiás hatáshozhatáshoz
szükségesszükséges szintszint aláalá csökkencsökken.. AzAz
enzimindukcióenzimindukció kialakulásáhozkialakulásához rendszerintrendszerint
többtöbb héthét szükségesszükséges..

AA magasmagas enzimkötésienzimkötési affinitássalaffinitással rendelkezőrendelkező
szerekszerek (alacsony(alacsony gátlásigátlási potenciál)potenciál)
versengésbeversengésbe léphetnekléphetnek aa kötőhelyekértkötőhelyekért másmás
gyógyszerekkelgyógyszerekkel.. AA gátlásgátlás aa farmakológiaifarmakológiai
hatáshatás meghosszabbításáhozmeghosszabbításához vezet,vezet, ésés
gyógyszermérgezéstgyógyszermérgezést eredményezheteredményezhet..

AA gátlásgátlás általáltal okozottokozott tünetektünetek gyorsangyorsan
kezdődnekkezdődnek ésés néhánynéhány napnap alattalatt
gyógyszertoxicitáshozgyógyszertoxicitáshoz vezetnek,vezetnek, dede hamarhamar
megszűnnek,megszűnnek, amikoramikor aa gátlástgátlást okozóokozó szerrelszerrel
folytatottfolytatott kezeléstkezelést felfüggesztjükfelfüggesztjük..

EgyesEgyes xenobiotikumokxenobiotikumok megemelikmegemelik aa
biotranszformációhozbiotranszformációhoz rendelkezésrerendelkezésre állóálló
kötőhelyekkötőhelyek számát,számát, ezértezért nagyobbnagyobb
mennyiségűmennyiségű vegyületvegyület kezdkezd metabolizálódnimetabolizálódni
egyegy időbenidőben..

AzAz indukciósindukciós folyamatfolyamat lecsökkentilecsökkenti azaz
alkalmazottalkalmazott alapvegyületalapvegyület mennyiségmennyiségét,ét,
megnövelimegnöveli aa termelttermelt metabolitot,metabolitot, aa
gyógyszerszintgyógyszerszint aa terápiásterápiás hatáshozhatáshoz
szükségesszükséges szintszint aláalá csökkencsökken.. AzAz
enzimindukcióenzimindukció kialakulásáhozkialakulásához rendszerintrendszerint
többtöbb héthét szükségesszükséges..

AA plazmakinetikaplazmakinetika változásai az adott P 450változásai az adott P 450
enzim ésenzim és szubsztrátszubsztrát gátlógátlójának jelenlétébenjának jelenlétében

AA plazmakinetikaplazmakinetika változásai az adott P450változásai az adott P450
enzim ésenzim és szubsztrátszubsztrát induktorinduktorának jelenlétébenának jelenlétében



GrapefruitGrapefruit



metabolizáló enzimmetabolizáló enzim
irreverzibilisirreverzibilis
gátlása (az enzimgátlása (az enzim
újraszintetizálásáhozújraszintetizálásához
4444 -- 144 óra szükséges!)144 óra szükséges!)

19891989
GrapefruitGrapefruit -- FelodipinFelodipin interakció klinikai tapasztalatok alapjáninterakció klinikai tapasztalatok alapján

furokumarinok (berganottin, 6furokumarinok (berganottin, 6--77--dihidroxibergamottin)dihidroxibergamottin)

naringenin, naringinnaringenin, naringin

bélfalbanbélfalban található CYP 3A enzimtalálható CYP 3A enzimhez való kötődéshez való kötődés metabolizációmetabolizáció

a metabolit irreverzibilis kötődése az enzim aktív centrumáhoza metabolit irreverzibilis kötődése az enzim aktív centrumához
[[több effluxtöbb efflux--transzportert és gyógyszerpumpát is gátolnak! (egyéb citrustranszportert és gyógyszerpumpát is gátolnak! (egyéb citrus--félék is!)félék is!)]]

CsakCsak orálisorális fogyasztásnál (a májban lévő CYP 3A enzimetfogyasztásnál (a májban lévő CYP 3A enzimet nemnem gátolják.gátolják.

85 gyógyszer molekula közül 43 esetben súlyos, esetenként halálos interakció.85 gyógyszer molekula közül 43 esetben súlyos, esetenként halálos interakció.
(sztatinok, calcium(sztatinok, calcium--antogonisták, immunszupresszánsok, központiantogonisták, immunszupresszánsok, központi
idegrendszerre hatók, stb.)idegrendszerre hatók, stb.)

250 ml grapefruite + felodipin a 15 %250 ml grapefruite + felodipin a 15 %--os biohasznosulás 3xos biohasznosulás 3x--ra nő; plazmakoncentrációra nő; plazmakoncentráció 3x3x !!

3 x 250 ml grapefruite + felodipin3 x 250 ml grapefruite + felodipin plazmakoncentrációplazmakoncentráció 5x !5x !

bélfalbanbélfalban található CYP 3A enzimtalálható CYP 3A enzimhez való kötődéshez való kötődés metabolizációmetabolizáció

a metabolit irreverzibilis kötődése az enzim aktív centrumáhoza metabolit irreverzibilis kötődése az enzim aktív centrumához
[[több effluxtöbb efflux--transzportert és gyógyszerpumpát is gátolnak! (egyéb citrustranszportert és gyógyszerpumpát is gátolnak! (egyéb citrus--félék is!)félék is!)]]

CsakCsak orálisorális fogyasztásnál (a májban lévő CYP 3A enzimetfogyasztásnál (a májban lévő CYP 3A enzimet nemnem gátolják.gátolják.

85 gyógyszer molekula közül 43 esetben súlyos, esetenként halálos interakció.85 gyógyszer molekula közül 43 esetben súlyos, esetenként halálos interakció.
(sztatinok, calcium(sztatinok, calcium--antogonisták, immunszupresszánsok, központiantogonisták, immunszupresszánsok, központi
idegrendszerre hatók, stb.)idegrendszerre hatók, stb.)

250 ml grapefruite + felodipin a 15 %250 ml grapefruite + felodipin a 15 %--os biohasznosulás 3xos biohasznosulás 3x--ra nő; plazmakoncentrációra nő; plazmakoncentráció 3x3x !!

3 x 250 ml grapefruite + felodipin3 x 250 ml grapefruite + felodipin plazmakoncentrációplazmakoncentráció 5x !5x !



A grapefruit lével interakciót adó egyes vegyületek és készítményeikA grapefruit lével interakciót adó egyes vegyületek és készítményeik
CaCa –– csatorna blokkolókcsatorna blokkolók nimodipinenimodipine NIMOTOP SNIMOTOP S filmtblfilmtbl..

nifedipinenifedipine ADALAT GITSADALAT GITS
filmtblfilmtbl., CORDAFLEX., CORDAFLEX
filmtblfilmtbl., CORINFAR., CORINFAR filmtblfilmtbl..

amlodipineamlodipine NORVASCNORVASC
tbl.,tbl., NORMODIPINNORMODIPIN tbl.tbl.

verapamilverapamil CHINOPAMILCHINOPAMIL
kapsz., ISOPTIN SRkapsz., ISOPTIN SR filmtbl.filmtbl.

felodipinefelodipine LOGIMAXLOGIMAX
filmtbl., PLENDILfilmtbl., PLENDIL

nitrendipinenitrendipine filmtbl., PRESID filmtbl.filmtbl., PRESID filmtbl.
BAYPRESS tbl., UNIPRESBAYPRESS tbl., UNIPRES

nitrendipinenitrendipine filmtbl., PRESID filmtbl.filmtbl., PRESID filmtbl.
BAYPRESS tbl., UNIPRESBAYPRESS tbl., UNIPRES

nisoldipinenisoldipine
filmtbl.filmtbl.
BAYMYCARD filmtbl.BAYMYCARD filmtbl.

Systemás antihistaminokSystemás antihistaminok terfenadineterfenadine TELDANE tbl.TELDANE tbl.

Immunsuppressiv szerekImmunsuppressiv szerek cyclosporinecyclosporine SANDIMMUN NEORALSANDIMMUN NEORAL
ivóoldat, kapsz.ivóoldat, kapsz.

AnxiolyticumokAnxiolyticumok diazepamdiazepam SEDUXAN tbl., inj.SEDUXAN tbl., inj.

Altatók, nyugtatókAltatók, nyugtatók midazolanmidazolan DORMICUM tbl., inj.DORMICUM tbl., inj.

Hormonális systemásHormonális systemás
FogamzásgátlókFogamzásgátlók

1717--αα--ethinylestradiolethinylestradiol

CILESTCILEST tbltbl..
DIANE 35DIANE 35 drg.GRACIALdrg.GRACIAL tbltbl..
MARVELONMARVELON tbltbl..
LOETTELOETTE filmtblfilmtbl.  stb..  stb.



Példák aPéldák a CitokrómCitokróm P 450 CYP 3A4P 450 CYP 3A4 izoenzimizoenzim--indukcióraindukcióra, illetve, illetve
--gátlásragátlásra

EnzimindukcióEnzimindukció SzubsztrátSzubsztrát EnzimgátlásEnzimgátlás

EchinaceaEchinacea spp.spp.

(Klinikai adatokkal nem(Klinikai adatokkal nem
egyértelműenegyértelműen
alátámasztottalátámasztott in vitroin vitro
adatok)adatok)

AntiarritmiásAntiarritmiás szerekszerek
((KinidinKinidin,, LidocainLidocain,,
PropafenonPropafenon))

ArctostaphylosArctostaphylos
uvauva ursiursi

(Csak(Csak in vitroin vitro
eredmények,eredmények,
készítményfüggő hatás)készítményfüggő hatás)

GlycyrrhizaGlycyrrhiza spp.spp.

(glicirizin állatkísérletes(glicirizin állatkísérletes
modellben, klinikaimodellben, klinikai
adatok nemadatok nem
meggyőzőek)meggyőzőek)

AntihisztaminokAntihisztaminok
((TerfenadinTerfenadin,, AstemizolAstemizol))

CimicifugaCimicifuga
racemosaracemosa

(klinikumban nem(klinikumban nem
relevánsreleváns in vitroin vitro adatokadatok

Ginkgo bilobaGinkgo biloba
(klinikai adatokkal(klinikai adatokkal
alátámasztott mérsékeltalátámasztott mérsékelt
in vitroin vitro eredmények)eredmények)

KolineszterázKolineszteráz bénítókbénítók
((GalantaminGalantamin,, DonepezidDonepezid))

CitrusCitrus
aurantiumaurantium
subspsubsp.. amaraamara

(gyümölcslé klinikailag(gyümölcslé klinikailag
igazolt, összetettigazolt, összetett
készítménybenkészítményben
hatástalan), (eltérőhatástalan), (eltérő
kémiai összetétel)kémiai összetétel)

Ginkgo bilobaGinkgo biloba
(klinikai adatokkal(klinikai adatokkal
alátámasztott mérsékeltalátámasztott mérsékelt
in vitroin vitro eredmények)eredmények)

KolineszterázKolineszteráz bénítókbénítók
((GalantaminGalantamin,, DonepezidDonepezid))

CitrusCitrus
aurantiumaurantium
subspsubsp.. amaraamara

(gyümölcslé klinikailag(gyümölcslé klinikailag
igazolt, összetettigazolt, összetett
készítménybenkészítményben
hatástalan), (eltérőhatástalan), (eltérő
kémiai összetétel)kémiai összetétel)

AspalathusAspalathus
linearislinearis

(mérsékelt, illetve(mérsékelt, illetve
meggyőzőmeggyőző in vitroin vitro
eredmények)eredmények)

Migrén ellenes szerekMigrén ellenes szerek
((ErgotErgot származékok,származékok,
EletriptanEletriptan))

UncariaUncaria
tomentosatomentosa

((in vitroin vitro vizsgálatokvizsgálatok
meggyőzőek)meggyőzőek)

CitosztatikumokCitosztatikumok
(Busulphan,(Busulphan,
Cyclophosphamid,Cyclophosphamid,
fosfamid, Irinotecan,fosfamid, Irinotecan,
Tamoxifen, Taxan,Tamoxifen, Taxan,
Vinblastin, Vincristin)Vinblastin, Vincristin)

VacciniumVaccinium
macrocarpummacrocarpum

(klinikailag nem releváns(klinikailag nem releváns
in vitroin vitro eredmények)eredmények)

Kalcium csatornaKalcium csatorna
blokkolókblokkolók
((DiltiazemDiltiazem,, FelodipinFelodipin,,
LercanidiginLercanidigin))

GinkgoGinkgo bilobabiloba
(Mérsékelt, klinikailag is(Mérsékelt, klinikailag is
alátámasztottalátámasztott inin vitrovitro
adatok)adatok)



GinkgoGinkgo bilobabiloba



Gyógyszerek, melyekkel együtt a páfrányfenyőből készült termékekGyógyszerek, melyekkel együtt a páfrányfenyőből készült termékek
alkalmazása interakciós lehetőséget vet fel  1.alkalmazása interakciós lehetőséget vet fel  1.

Hatóanyag/gyógyszerHatóanyag/gyógyszer HatásHatás AlkalmazásAlkalmazás

AspirinAspirin Vérzésidőt növeliVérzésidőt növeli Óvatosan, rendszeres ellenőrzésÓvatosan, rendszeres ellenőrzés
mellett alkalmazhatómellett alkalmazható

CelecoxibCelecoxib Növeli a gyomorvérzésNöveli a gyomorvérzés
lehetőségétlehetőségét Együtt nem alkalmazhatóEgyütt nem alkalmazható

ChlorothiazideChlorothiazide Növeli a vérnyomástNöveli a vérnyomást Használat előtt konzultáljonHasználat előtt konzultáljon
orvosávalorvosával

CylosporineCylosporine Védi a sejt membránt aVédi a sejt membránt a
sérülésektőlsérülésektől

Óvatosan, rendszeres ellenőrzésÓvatosan, rendszeres ellenőrzés
mellett  alkalmazhatómellett  alkalmazható

Dalteparin SodiumDalteparin Sodium Fokozza vérzékenységetFokozza vérzékenységet Óvatosan, rendszeres ellenőrzésÓvatosan, rendszeres ellenőrzés
mellett alkalmazhatómellett alkalmazható

DiclofenacDiclofenac Gyomor irritációt fokozzaGyomor irritációt fokozza Együtt nem alkalmazhatóEgyütt nem alkalmazható

Diclovenac/MisoprostolDiclovenac/Misoprostol Gyomor irritációt fokozzaGyomor irritációt fokozza Együtt nem alkalmazhatóEgyütt nem alkalmazható

DiflunisalDiflunisal Növeli a gyomorvérzésNöveli a gyomorvérzés
lehetőségétlehetőségét Együtt nem alkalmazhatóEgyütt nem alkalmazható

Enoxaparin Sodium injekcióEnoxaparin Sodium injekció Fokozott  vérzést okozhatFokozott  vérzést okozhat Óvatosan, rendszeres ellenőrzésÓvatosan, rendszeres ellenőrzés
mellett alkalmazhatómellett alkalmazható

EtodolacEtodolac Növeli a gyomorvérzésNöveli a gyomorvérzés
lehetőségétlehetőségét Együtt nem alkalmazhatóEgyütt nem alkalmazható

Fenoprofen CalciumFenoprofen Calcium Növeli a gyomorvérzésNöveli a gyomorvérzés
lehetőségétlehetőségét Együtt nem alkalmazhatóEgyütt nem alkalmazható

Flubiprofen OralFlubiprofen Oral Növeli a gyomorvérzésNöveli a gyomorvérzés
lehetőségétlehetőségét Együtt nem alkalmazhatóEgyütt nem alkalmazható

Hydrochlorothiazide (HCTZ)Hydrochlorothiazide (HCTZ) Növeli a vérnyomástNöveli a vérnyomást Használat előtt konzultáljonHasználat előtt konzultáljon
orvosávalorvosával



Gyógyszerek, melyekkel együtt a páfrányfenyőből készült termékekGyógyszerek, melyekkel együtt a páfrányfenyőből készült termékek
alkalmazása interakciós lehetőséget vet fel  2.alkalmazása interakciós lehetőséget vet fel  2.

Hatóanyag/gyógyszerHatóanyag/gyógyszer HatásHatás AlkalmazásAlkalmazás

IburprofenIburprofen Növeli a gyomorvérzésNöveli a gyomorvérzés
lehetőségétlehetőségét Együtt nem alkalmazhatóEgyütt nem alkalmazható

IndapamideIndapamide Növeli a vérnyomástNöveli a vérnyomást Használat előtt konzultáljonHasználat előtt konzultáljon
orvosávalorvosával

IndomethacinIndomethacin Növeli a gyomorvérzésNöveli a gyomorvérzés
lehetőségétlehetőségét Együtt nem alkalmazhatóEgyütt nem alkalmazható

Insulin (IntermediateInsulin (Intermediate--acting,acting,
NPH, Lente)NPH, Lente)

Nem kívánt módon befolyásoljaNem kívánt módon befolyásolja
a vércukorszinteta vércukorszintet

Használat előtt konzultáljonHasználat előtt konzultáljon
orvosávalorvosával

Insulin (Lispror DNA origin)Insulin (Lispror DNA origin) Nem kívánt módon befolyásoljaNem kívánt módon befolyásolja
a vércukorszinteta vércukorszintet

Használat előtt konzultáljonHasználat előtt konzultáljon
orvosávalorvosával

Insulin (LongInsulin (Long--acting,  Ultralente)acting,  Ultralente) Nem kívánt módon befolyásoljaNem kívánt módon befolyásolja
a vércukorszinteta vércukorszintet

Használat előtt konzultáljonHasználat előtt konzultáljon
orvosávalorvosávalInsulin (LongInsulin (Long--acting,  Ultralente)acting,  Ultralente) Nem kívánt módon befolyásoljaNem kívánt módon befolyásolja

a vércukorszinteta vércukorszintet
Használat előtt konzultáljonHasználat előtt konzultáljon
orvosávalorvosával

Insulin (Regular, RapidInsulin (Regular, Rapid--acting,acting,
or Semilente)or Semilente)

Nem kívánt módon befolyásoljaNem kívánt módon befolyásolja
a vércukorszinteta vércukorszintet

Használat előtt konzultáljonHasználat előtt konzultáljon
orvosávalorvosával

Insulin Glargine (rDNA origin)Insulin Glargine (rDNA origin) Nem kívánt módon befolyásoljaNem kívánt módon befolyásolja
a vércukorszinteta vércukorszintet

Használat előtt konzultáljonHasználat előtt konzultáljon
orvosávalorvosával

KetoprofenKetoprofen Növeli a gyomorvérzésNöveli a gyomorvérzés
lehetőségétlehetőségét Együtt nem alkalmazhatóEgyütt nem alkalmazható

Ketorolac TromethamineKetorolac Tromethamine
SystemicSystemic

Növeli a gyomorvérzésNöveli a gyomorvérzés
lehetőségétlehetőségét Együtt nem alkalmazhatóEgyütt nem alkalmazható

Meclofenamate SodiumMeclofenamate Sodium Növeli a gyomorvérzésNöveli a gyomorvérzés
lehetőségétlehetőségét Együtt nem alkalmazhatóEgyütt nem alkalmazható

Mefenamic AcidMefenamic Acid Növeli a gyomorvérzésNöveli a gyomorvérzés
lehetőségétlehetőségét Együtt nem alkalmazhatóEgyütt nem alkalmazható

Monoamine oxidase inhibitorsMonoamine oxidase inhibitors
(MAOls)(MAOls)

Növeli a hatását azNöveli a hatását az
antidepresszánsoknakantidepresszánsoknak

Használat előtt konzultáljonHasználat előtt konzultáljon
orvosávalorvosával



Gyógyszerek, melyekkel együtt a páfrányfenyőből készült termékekGyógyszerek, melyekkel együtt a páfrányfenyőből készült termékek
alkalmazása interakciós lehetőséget vet fel 3.alkalmazása interakciós lehetőséget vet fel 3.

Hatóanyag/gyógyszerHatóanyag/gyógyszer HatásHatás AlkalmazásAlkalmazás

NaproxenNaproxen Növeli a gyomorvérzésNöveli a gyomorvérzés
lehetőségétlehetőségét Együtt nem alkalmazhatóEgyütt nem alkalmazható

OxaprozinOxaprozin Növeli a gyomorvérzésNöveli a gyomorvérzés
lehetőségétlehetőségét Együtt nem alkalmazhatóEgyütt nem alkalmazható

PiroxicamPiroxicam Növeli a gyomorvérzésNöveli a gyomorvérzés
lehetőségétlehetőségét Együtt nem alkalmazhatóEgyütt nem alkalmazható

ProchlorperazineProchlorperazine Érzékenységi küszöbötÉrzékenységi küszöböt
csökkenticsökkenti

Használat előtt konzultáljonHasználat előtt konzultáljon
orvosávalorvosával

RofecoxibRofecoxib Növeli a gyomorvérzésNöveli a gyomorvérzés
lehetőségétlehetőségét Együtt nem alkalmazhatóEgyütt nem alkalmazható

Növeli a gyomorvérzésNöveli a gyomorvérzés
lehetőségétlehetőségétSalsalateSalsalate Növeli a gyomorvérzésNöveli a gyomorvérzés
lehetőségétlehetőségét Együtt nem alkalmazhatóEgyütt nem alkalmazható

SulindacSulindac Növeli a gyomorvérzésNöveli a gyomorvérzés
lehetőségétlehetőségét Együtt nem alkalmazhatóEgyütt nem alkalmazható

Thiazid diuretikumokThiazid diuretikumok Növeli a vérnyomástNöveli a vérnyomást Használat előtt konzultáljonHasználat előtt konzultáljon
orvosávalorvosával

Tolmetin SoldiumTolmetin Soldium Növeli a gyomorvérzésNöveli a gyomorvérzés
lehetőségétlehetőségét Együtt nem alkalmazhatóEgyütt nem alkalmazható

TranylcypromineTranylcypromine Egyes esetekben kómát okozhatEgyes esetekben kómát okozhat Együtt nem alkalmazhatóEgyütt nem alkalmazható

TrazodoneTrazodone Egyes esetekben kómát okozhatEgyes esetekben kómát okozhat Használat előtt konzultáljonHasználat előtt konzultáljon
orvosávalorvosával

Valsartan/HydrochlorothiazideValsartan/Hydrochlorothiazide Növeli a vérnyomástNöveli a vérnyomást Használat előtt konzultáljonHasználat előtt konzultáljon
orvosávalorvosával

WarfarinWarfarin Fokozza a vérzi időtFokozza a vérzi időt Együtt nem alkalmazhatóEgyütt nem alkalmazható



KumarinszármazékKumarinszármazék antikoagulánsokantikoagulánsok hatását befolyásoló gyógyhatását befolyásoló gyógy-- ésés
élelmiszernövények hatásmechanizmus szerint csoportosítvaélelmiszernövények hatásmechanizmus szerint csoportosítva

= hatást fokozók,= hatást fokozók, = hatást gyengítők= hatást gyengítők

I.I. FarmakodinámiásFarmakodinámiás kölcsönhatásokkölcsönhatások

•• SzinergistaSzinergista kölcsönhatáskölcsönhatás
»  Természetes analóg molekula:»  Természetes analóg molekula: kumarintartalmúkumarintartalmú növények ?növények ?

((MelilotusMelilotus officinalisofficinalis LamLam.) orvosi somkórófű.) orvosi somkórófű
»» ThrombocytagátlókThrombocytagátlók: (: (AlliumAllium sativumsativum L.) fokhagyma    , (L.) fokhagyma    , (GinkgoGinkgo bilobabiloba L.)L.) ginkgoginkgo ,,

((ZingiberZingiber officinaleofficinale RoscoeRoscoe) gyömbér   , () gyömbér   , (TanacetumTanacetum partheniumparthenium L.) ősziL.) őszi
margitvirágmargitvirág

•• AntagonistaAntagonista kölcsönhatáskölcsönhatás
»   K»   K--vitaminvitamin--tartalmú növények: spenót   , brokkoli   , karfiol   , kelbimbó    , káposzta    ,tartalmú növények: spenót   , brokkoli   , karfiol   , kelbimbó    , káposzta    ,

((PassifloraPassiflora incarnataincarnata L.) golgotavirág    , (L.) golgotavirág    , (JuniperusJuniperus communiscommunis L.) boróka    ,L.) boróka    ,
((VerbenaVerbena offoff icinalisicinalis L.) vasfű    , zöld tea   , csalánL.) vasfű    , zöld tea   , csalán

II.II. FarmakokinetikaiFarmakokinetikai kölcsönhatásokkölcsönhatások

•• SzinergistaSzinergista kölcsönhatáskölcsönhatás
»  Természetes analóg molekula:»  Természetes analóg molekula: kumarintartalmúkumarintartalmú növények ?növények ?

((MelilotusMelilotus officinalisofficinalis LamLam.) orvosi somkórófű.) orvosi somkórófű
»» ThrombocytagátlókThrombocytagátlók: (: (AlliumAllium sativumsativum L.) fokhagyma    , (L.) fokhagyma    , (GinkgoGinkgo bilobabiloba L.)L.) ginkgoginkgo ,,

((ZingiberZingiber officinaleofficinale RoscoeRoscoe) gyömbér   , () gyömbér   , (TanacetumTanacetum partheniumparthenium L.) ősziL.) őszi
margitvirágmargitvirág

•• AntagonistaAntagonista kölcsönhatáskölcsönhatás
»   K»   K--vitaminvitamin--tartalmú növények: spenót   , brokkoli   , karfiol   , kelbimbó    , káposzta    ,tartalmú növények: spenót   , brokkoli   , karfiol   , kelbimbó    , káposzta    ,

((PassifloraPassiflora incarnataincarnata L.) golgotavirág    , (L.) golgotavirág    , (JuniperusJuniperus communiscommunis L.) boróka    ,L.) boróka    ,
((VerbenaVerbena offoff icinalisicinalis L.) vasfű    , zöld tea   , csalánL.) vasfű    , zöld tea   , csalán

II.II. FarmakokinetikaiFarmakokinetikai kölcsönhatásokkölcsönhatások
•• Abszorpció gátlása: nyákok, rostok, szójaproteinAbszorpció gátlása: nyákok, rostok, szójaprotein
•• MetabolizációMetabolizáció, elimináció fokozása: (, elimináció fokozása: (HypericumHypericum perforatumperforatum L.) orbáncfűL.) orbáncfű

III. Nem ismert hatásmechanizmussal ható növények:III. Nem ismert hatásmechanizmussal ható növények:
((MatricariaMatricaria recutitarecutita L.) orvosi  székfű (kamilla), (L.) orvosi  székfű (kamilla), (PanaxPanax ginsengginseng L.)L.) ginzengginzeng





GlycyrrhizaGlycyrrhiza glabraglabra



Gyógyszerek, melyekkel együtt az édesgyökér fogyasztásaGyógyszerek, melyekkel együtt az édesgyökér fogyasztása
nem ajánlottnem ajánlott

SzisztémásSzisztémás
kortikoszteroidokkortikoszteroidok

ReninRenin –– angiotenzinangiotenzin
rendszerre ható szerekrendszerre ható szerek ßß--blokkolókblokkolók CaCa2+2+--csatornacsatorna

blokkolókblokkolók DiuretikumokDiuretikumok

BetamethasonBetamethason BenazeprilBenazepril AtenololAtenolol AmlodipinAmlodipin AmiloridAmilorid

CortisonCortison CandesartanCandesartan BetaxololBetaxolol DiltiazemDiltiazem BumetamidBumetamid

DexamethasonDexamethason CaptoprilCaptopril BisoprololBisoprolol FelodipinFelodipin ChlorotiazidChlorotiazid

FludrocortisonFludrocortison EnalaprilEnalapril CarvedilolCarvedilol IsradipinIsradipin ChlortalidonChlortalidon

HydrocortisonHydrocortison FosinoprilFosinopril LabetalolLabetalol NicardipinNicardipin FurosemidFurosemid

MazipredonMazipredon IrbesartanIrbesartan MetoprololMetoprolol NifedipinNifedipin HydrochlorotiazidHydrochlorotiazidMazipredonMazipredon IrbesartanIrbesartan MetoprololMetoprolol NifedipinNifedipin HydrochlorotiazidHydrochlorotiazid

MethylprednisolonMethylprednisolon LisinoprilLisinopril PindololPindolol NimodipinNimodipin IndapamidIndapamid

PrednisolonPrednisolon QuinaprilQuinapril PropranololPropranolol VerapamilVerapamil MetolazonMetolazon

TriamcinolonTriamcinolon RamiprilRamipril TimololTimolol SpironolactonSpironolacton

TelmisartanTelmisartan TorsemidTorsemid

TrandolaprilTrandolapril TriamterenTriamteren

ValsartanValsartan

SzívglikozidokSzívglikozidok

DigoxinDigoxin

DigitoxinDigitoxin



További potenciális gyógyszerTovábbi potenciális gyógyszer -- gyógynövény interakciók  I.gyógynövény interakciók  I.

Fokhagyma,Fokhagyma,
articsóka,articsóka,
görögszénagörögszéna

antidiabetikus vagyantidiabetikus vagy
koleszterinszintetkoleszterinszintet
csökkentő gyógyszerekcsökkentő gyógyszerek

HiperglikémiaHiperglikémia
additív hatásadditív hatás

GinzengGinzeng MAOMAO--gátló antidepresszánsokgátló antidepresszánsok
antikoagulánsokantikoagulánsok

fokozódó mániás tevékenység,fokozódó mániás tevékenység,
interakció fenelzinnel (feltételezett)interakció fenelzinnel (feltételezett)
vérzés potencírozásavérzés potencírozása

Guar gumi és egyébGuar gumi és egyéb
béltartalmat növelőbéltartalmat növelő
drogokdrogok

antibiotikumokantibiotikumok Fenoximetilpenicillin felszívódásaFenoximetilpenicillin felszívódása
csökkencsökken

Guar gumi és egyébGuar gumi és egyéb
béltartalmat növelőbéltartalmat növelő
drogokdrogok

Fenoximetilpenicillin felszívódásaFenoximetilpenicillin felszívódása
csökkencsökken

Növényi nyugtatókNövényi nyugtatók
((valerianavaleriana, komló), komló)

alfaalfa--blokkolókblokkolók
anesztetikumokanesztetikumok
triciklusos antidepresszánsoktriciklusos antidepresszánsok
antiemetikumokantiemetikumok
antiepileptikumokantiepileptikumok
bétabéta--blokkolókblokkolók
hipnotikumokhipnotikumok

fokozott szedatív hatásfokozott szedatív hatás
fokozott szedatív hatásfokozott szedatív hatás
fokozott szedatív hatásfokozott szedatív hatás
szedatív mellékhatás potencírozásaszedatív mellékhatás potencírozása
szedatív mellékhatás potencírozásaszedatív mellékhatás potencírozása
fokozott szedatív hatásfokozott szedatív hatás
additív hatásadditív hatás

AntraglikozidokAntraglikozidok obstipánsokobstipánsok
szívre ható glikozidokszívre ható glikozidok

antagonisztikus hatásantagonisztikus hatás
KáliumhiányKáliumhiány



További potenciális gyógyszerTovábbi potenciális gyógyszer--gyógynövény interakciók  II.gyógynövény interakciók  II.
ÉdesgyökérÉdesgyökér vérnyomáscsökkentőkvérnyomáscsökkentők

szívre ható glikozidokszívre ható glikozidok
kortikoszteroidokkortikoszteroidok
diuretikumokdiuretikumok

antagonizmusantagonizmus
káliumhiánykáliumhiány
potencírozza a hatástpotencírozza a hatást
káliumhiány (különösen szívre hatókáliumhiány (különösen szívre ható
glikozidokkal együtt)glikozidokkal együtt)

Csípős anyagokCsípős anyagok
(gyömbér, mustár, torma)(gyömbér, mustár, torma)

antacidumokantacidumok antagonizmus,antagonizmus,
fokozott nyálkahártyafokozott nyálkahártya--irritációirritáció

VérlemezkeVérlemezke--aggregációtaggregációt
befolyásoló szerekbefolyásoló szerek
(gyömbér, fokhagyma,(gyömbér, fokhagyma,
szegfűszeg, őszi margitvirág)szegfűszeg, őszi margitvirág)

antikoagulánsokantikoagulánsok vérzés potencírozásavérzés potencírozása

Zeller és más vizeletet lúgosítóZeller és más vizeletet lúgosító
gyógynövényekgyógynövények

aszpirinaszpirin aszpirinkiválasztás fokozásaaszpirinkiválasztás fokozása

SzaliciláttartalmúSzaliciláttartalmú
gyógynövényekgyógynövények
(fűzfakéreg, nyírfa)(fűzfakéreg, nyírfa)

(Megjegyzés: a legtöbb növényi(Megjegyzés: a legtöbb növényi
szalicilát veszélye kisebb, mint azszalicilát veszélye kisebb, mint az
aszpirinnek, elővigyázatosságaszpirinnek, elővigyázatosság
kevésbé szükséges)kevésbé szükséges)

magzatelhajtó szerekmagzatelhajtó szerek

antikoagulánsokantikoagulánsok

antiemetikumokantiemetikumok

antieplileptikumokantieplileptikumok

citotoxikumokcitotoxikumok

diuretikumokdiuretikumok
NSAIDNSAID--okok

mifepriston kerülésemifepriston kerülése
(legalább 12 nap kivárás)(legalább 12 nap kivárás)
hatást potencírozzahatást potencírozza
metoclopramid fokozza a szalicilátokmetoclopramid fokozza a szalicilátok
hatásáthatását
átmenetilig növeli                        aátmenetilig növeli                        a
metotrexát csökkent kiválasztásametotrexát csökkent kiválasztása
(fokozott toxicitás!)(fokozott toxicitás!)
spironolaktonokkal való antagonizmusspironolaktonokkal való antagonizmus
(fokozott toxicitás!)(fokozott toxicitás!)
kifejezettebb mellékhatásokkifejezettebb mellékhatások

SzaliciláttartalmúSzaliciláttartalmú
gyógynövényekgyógynövények
(fűzfakéreg, nyírfa)(fűzfakéreg, nyírfa)

(Megjegyzés: a legtöbb növényi(Megjegyzés: a legtöbb növényi
szalicilát veszélye kisebb, mint azszalicilát veszélye kisebb, mint az
aszpirinnek, elővigyázatosságaszpirinnek, elővigyázatosság
kevésbé szükséges)kevésbé szükséges)

magzatelhajtó szerekmagzatelhajtó szerek

antikoagulánsokantikoagulánsok

antiemetikumokantiemetikumok

antieplileptikumokantieplileptikumok

citotoxikumokcitotoxikumok

diuretikumokdiuretikumok
NSAIDNSAID--okok

mifepriston kerülésemifepriston kerülése
(legalább 12 nap kivárás)(legalább 12 nap kivárás)
hatást potencírozzahatást potencírozza
metoclopramid fokozza a szalicilátokmetoclopramid fokozza a szalicilátok
hatásáthatását
átmenetilig növeli                        aátmenetilig növeli                        a
metotrexát csökkent kiválasztásametotrexát csökkent kiválasztása
(fokozott toxicitás!)(fokozott toxicitás!)
spironolaktonokkal való antagonizmusspironolaktonokkal való antagonizmus
(fokozott toxicitás!)(fokozott toxicitás!)
kifejezettebb mellékhatásokkifejezettebb mellékhatások

Értágító gyógynövényekÉrtágító gyógynövények
(galagonya)(galagonya)

vérnyomáscsökkentőkvérnyomáscsökkentők
szívre ható glikozidokszívre ható glikozidok

additív hatásadditív hatás
additív hatásadditív hatás

Xantinszármazékokban gazdagXantinszármazékokban gazdag
drogok   (cola, mate stb.)drogok   (cola, mate stb.)

antidepresszánsokantidepresszánsok
vérnyomáscsokkentőkvérnyomáscsokkentők

xantinokxantinok
plazmakoncentrációja nőplazmakoncentrációja nő
antagonizmusantagonizmus



FokhagymaFokhagyma antikoagulánsokantikoagulánsok PAF antagonizmus miatt vérzésiPAF antagonizmus miatt vérzési
idő megnőidő megnő

PáfrányfenyőPáfrányfenyő HAD gátlókHAD gátlók
thiezid diuretikumokthiezid diuretikumok
antikoagulánsokantikoagulánsok
nem szteroid gyulladásgátlóknem szteroid gyulladásgátlók

fokozza a hatástfokozza a hatást
vérnyomásemelésvérnyomásemelés
intracerebrális vérzésintracerebrális vérzés
fokozott vérzékenységfokozott vérzékenység

GinzengGinzeng inzulininzulin

antikoagulánsokantikoagulánsok

antidepresszánsokantidepresszánsok

antidiabetikumokantidiabetikumok

nem kívánt módon befolyásolja anem kívánt módon befolyásolja a
vércukorszintetvércukorszintet
csökkent INR értékcsökkent INR érték

mániás tünetek, álmatlanság,mániás tünetek, álmatlanság,
fejfájásfejfájás
hipeoglikémiahipeoglikémia, a vércukorszint, a vércukorszint
bizonytalan befolyásolásabizonytalan befolyásolása

További potenciális gyógyszerTovábbi potenciális gyógyszer--gyógynövény interakciók  III.gyógynövény interakciók  III.

inzulininzulin

antikoagulánsokantikoagulánsok

antidepresszánsokantidepresszánsok

antidiabetikumokantidiabetikumok

nem kívánt módon befolyásolja anem kívánt módon befolyásolja a
vércukorszintetvércukorszintet
csökkent INR értékcsökkent INR érték

mániás tünetek, álmatlanság,mániás tünetek, álmatlanság,
fejfájásfejfájás
hipeoglikémiahipeoglikémia, a vércukorszint, a vércukorszint
bizonytalan befolyásolásabizonytalan befolyásolása

BarátcserjeBarátcserje dopaminerg szerekdopaminerg szerek hatás fokozódásahatás fokozódása

KasvirágokKasvirágok ciklosporinciklosporin plazmaszintet befolyásoljaplazmaszintet befolyásolja

MáriatövisMáriatövis indinavirindinavir plazmaszintet csökkentiplazmaszintet csökkenti

Áfonya fajokÁfonya fajok antikoagulánsokantikoagulánsok vérzési idő nővérzési idő nő

KamillaKamilla antioaguláns (Warfain)antioaguláns (Warfain) vérzési idő megnővérzési idő megnő

Kava és kavalaktonokKava és kavalaktonok központi idegrendszeriközponti idegrendszeri
depresszánsok (benfitarátok,depresszánsok (benfitarátok,
alkohol, benzodizepinek)alkohol, benzodizepinek)

hatást fokozzahatást fokozza



További lehetséges kölcsönhatások a növényi vagy egyébTovábbi lehetséges kölcsönhatások a növényi vagy egyéb
táplálékkiegészítőktáplálékkiegészítők és gyógyszerek között  (veszélyeztetettés gyógyszerek között  (veszélyeztetett

betegcsoport)  I.betegcsoport)  I.

Növényi vagy egyébNövényi vagy egyéb
táplálékkiegészítőtáplálékkiegészítő GyógyszerGyógyszer MegjegyzésMegjegyzés Ajánlás*Ajánlás*

Orális alvadásgátló szert szedő betegekOrális alvadásgátló szert szedő betegek

Tőzegáfonya (Tőzegáfonya (--lé)lé) WarfarinWarfarin
Kölcsönhatás lehetséges. Hét közlemény az INRKölcsönhatás lehetséges. Hét közlemény az INR
növekedéséről számolt be, bár egy klinikai vizsgálatban nemnövekedéséről számolt be, bár egy klinikai vizsgálatban nem
mutatkozott interakciómutatkozott interakció

Ha az INR nő, feltételezzük azHa az INR nő, feltételezzük az
interakciótinterakciót

HalolajHalolaj WarfarinWarfarin
Kölcsönhatás lehetséges.  Több esettanulmány szerintKölcsönhatás lehetséges.  Több esettanulmány szerint
emelkedett az INR, bár egy klinikai vizsgálatban a halolaj nememelkedett az INR, bár egy klinikai vizsgálatban a halolaj nem
befolyásolta az alvadásgátló hatásátbefolyásolta az alvadásgátló hatását

Ha az INR nő, feltételezzük azHa az INR nő, feltételezzük az
interakciótinterakciót

A kA kölcsönhatás valószínűtlen. Egy klinikai  vizsgálatban aölcsönhatás valószínűtlen. Egy klinikai  vizsgálatban a
fokhagymát viszonylag veszélytelennek találták; nem voltfokhagymát viszonylag veszélytelennek találták; nem volt
jelentős az orálisan warfarinnal kezelt,szorosan ellenőrzöttjelentős az orálisan warfarinnal kezelt,szorosan ellenőrzött
betegek vérzéseinek kockázata.betegek vérzéseinek kockázata.
Egy áttekintés szerint egytlen esettanulmányban sem találtakEgy áttekintés szerint egytlen esettanulmányban sem találtak
interakciót a fokhagyma és a warfarin közöttinterakciót a fokhagyma és a warfarin között

FokhagymaFokhagyma WarfarinWarfarin

A kA kölcsönhatás valószínűtlen. Egy klinikai  vizsgálatban aölcsönhatás valószínűtlen. Egy klinikai  vizsgálatban a
fokhagymát viszonylag veszélytelennek találták; nem voltfokhagymát viszonylag veszélytelennek találták; nem volt
jelentős az orálisan warfarinnal kezelt,szorosan ellenőrzöttjelentős az orálisan warfarinnal kezelt,szorosan ellenőrzött
betegek vérzéseinek kockázata.betegek vérzéseinek kockázata.
Egy áttekintés szerint egytlen esettanulmányban sem találtakEgy áttekintés szerint egytlen esettanulmányban sem találtak
interakciót a fokhagyma és a warfarin közöttinterakciót a fokhagyma és a warfarin között

Véraláfutás vagy vérzés eseténVéraláfutás vagy vérzés esetén
akkor is feltételezzünkakkor is feltételezzünk
interakciót, ha az INR értékeinterakciót, ha az INR értéke
megfelelőmegfelelő

GinkgoGinkgo WarfarinWarfarin
Kölcsönhatás lehetséges, bár a kontrollált klinikaiKölcsönhatás lehetséges, bár a kontrollált klinikai
vizsgálatokban a ginkgo nem befolyásolta a warfarinnak semvizsgálatokban a ginkgo nem befolyásolta a warfarinnak sem
a farmakokinetikáját, sem a farmakodinamikájáta farmakokinetikáját, sem a farmakodinamikáját

A szakértők óvatosságraA szakértők óvatosságra
intenek, noha az eddigiintenek, noha az eddigi
kutatások ezt nem indokoljákkutatások ezt nem indokolják

GinkgoGinkgo AcetilAcetil--
szalicilsavszalicilsav

Kölcsönhatás lehetséges. Négy esettanulmányban spontánKölcsönhatás lehetséges. Négy esettanulmányban spontán
vérzésről számoltak bevérzésről számoltak be

Spontán vérzés eseténSpontán vérzés esetén
feltételezzük az interakciótfeltételezzük az interakciót

GinszengGinszeng WarfarinWarfarin

Kölcsönhatás lehetséges. A vizsgálatok eredményeiKölcsönhatás lehetséges. A vizsgálatok eredményei
ellentmondásosak. Az amerikai ginszeng (Panaxellentmondásosak. Az amerikai ginszeng (Panax
quinquefolius) csökkenti a warfarin vérkoncentrációját. Azquinquefolius) csökkenti a warfarin vérkoncentrációját. Az
ázsiai ginszeng (Panax ginseng) nem befolyásolta a warfarinázsiai ginszeng (Panax ginseng) nem befolyásolta a warfarin
farmakokinetikáját és farmakodinamikájátfarmakokinetikáját és farmakodinamikáját

Ha lehet, kerüljük a szerekHa lehet, kerüljük a szerek
együttes alkalmazásátegyüttes alkalmazását

EE--vitaminvitamin
( >400 NE/nap)( >400 NE/nap)

WarfarinWarfarin
Kölcsönhatás feltételezhető. Egy esetben az INR nőtt (ismételtKölcsönhatás feltételezhető. Egy esetben az INR nőtt (ismételt
alkalmazás során is) . Egy klinikai vizsgálat nem mutatott kialkalmazás során is) . Egy klinikai vizsgálat nem mutatott ki
interakciótinterakciót

Ellenőrizzük aEllenőrizzük a warfarinwarfarin hatását,hatását,
ha a beteg Eha a beteg E--vitamint is szedvitamint is szed



További lehetséges kölcsönhatások a növényi vagy egyébTovábbi lehetséges kölcsönhatások a növényi vagy egyéb
táplálékkiegészítőktáplálékkiegészítők és gyógyszerek között  (veszélyeztetettés gyógyszerek között  (veszélyeztetett

betegcsoport)  II.betegcsoport)  II.

Növényi vagy egyébNövényi vagy egyéb
táplálékkiegészítőtáplálékkiegészítő GyógyszerGyógyszer MegjegyzésMegjegyzés Ajánlás*Ajánlás*

Kardiovaszkuláris gyógyszereket szedő betegekKardiovaszkuláris gyógyszereket szedő betegek

Ginszeng, szibériaiGinszeng, szibériai
(Eleutherococcus(Eleutherococcus
senticosus)senticosus)

DigoxinDigoxin Lehetséges a digoxinszint klinikai jelekLehetséges a digoxinszint klinikai jelek
nélküli emelkedése (esettanulmány)nélküli emelkedése (esettanulmány)

Ellenőrizzük a digoxin szintjét, haEllenőrizzük a digoxin szintjét, ha
a beteg szibériai ginszenget kezda beteg szibériai ginszenget kezd
fogyasztani, vagy megszakítjafogyasztani, vagy megszakítja
annak fogyasztásátannak fogyasztását

Ginszeng, szibériaiGinszeng, szibériai
(Eleutherococcus(Eleutherococcus
senticosus)senticosus)

DigoxinDigoxin Lehetséges a digoxinszint klinikai jelekLehetséges a digoxinszint klinikai jelek
nélküli emelkedése (esettanulmány)nélküli emelkedése (esettanulmány)

Ellenőrizzük a digoxin szintjét, haEllenőrizzük a digoxin szintjét, ha
a beteg szibériai ginszenget kezda beteg szibériai ginszenget kezd
fogyasztani, vagy megszakítjafogyasztani, vagy megszakítja
annak fogyasztásátannak fogyasztását

GinkgoGinkgo

AtipusosAtipusos
antianti--
depresszivudepresszivu
mm ((trazodontrazodon))

Kölcsönhatás lehetséges. EgyKölcsönhatás lehetséges. Egy
esettanulmányban kómáról számoltak beesettanulmányban kómáról számoltak be

Kísérjük figyelemmel az érzelmiKísérjük figyelemmel az érzelmi
állapot és/vagy  a viselkedésállapot és/vagy  a viselkedés
változását, ha a beteg ginkgótváltozását, ha a beteg ginkgót
kezd fogyasztani, vagykezd fogyasztani, vagy
megszakítja annak fogyasztásátmegszakítja annak fogyasztását

GinszengGinszeng MonoaminMonoamin--
oxidázoxidáz--gátlókgátlók

Kölcsönhatás lehetséges. KétKölcsönhatás lehetséges. Két
esettanulmányban álmosságról vagyesettanulmányban álmosságról vagy
szerotoninszerotonin--szindrómáról számolnak beszindrómáról számolnak be

Ha lehet, kerüljük a szerekHa lehet, kerüljük a szerek
együttes adásátegyüttes adását



VeszélyesVeszélyes interakcióinterakció GojiGoji bogyókkalbogyókkal ((20142014--eses közlésközlés !! ))

−− Lycium (ördögszéna) ehető termése a piros színű goji bogyó. NépszerűLycium (ördögszéna) ehető termése a piros színű goji bogyó. Népszerű
antioxidáns: gyümölcsként, velőként, szárítva, teaként hazánkban isantioxidáns: gyümölcsként, velőként, szárítva, teaként hazánkban is
hozzáférhető.hozzáférhető.

−− Tradicionális alkalmazása 6 000 éves múlttal rendelkezik (Kínai gyógyászat)Tradicionális alkalmazása 6 000 éves múlttal rendelkezik (Kínai gyógyászat)

−− Újabb felismerés:Újabb felismerés:

 KK--vitamin antagonista szerekkel együtt alkalmazva  súlyos vérzéseket,vitamin antagonista szerekkel együtt alkalmazva  súlyos vérzéseket,
INR   érték emelkedését írták le.INR   érték emelkedését írták le.

 Feltételezhető a CYP2C9 izoenzim szerepeFeltételezhető a CYP2C9 izoenzim szerepe
(esetleg a goji bogyóban található antikoaguláns hatású komponensek)(esetleg a goji bogyóban található antikoaguláns hatású komponensek)

 Betegtájékoztatókban való figyelemfelhívás indokoltBetegtájékoztatókban való figyelemfelhívás indokolt

VeszélyesVeszélyes interakcióinterakció GojiGoji bogyókkalbogyókkal ((20142014--eses közlésközlés !! ))

−− Lycium (ördögszéna) ehető termése a piros színű goji bogyó. NépszerűLycium (ördögszéna) ehető termése a piros színű goji bogyó. Népszerű
antioxidáns: gyümölcsként, velőként, szárítva, teaként hazánkban isantioxidáns: gyümölcsként, velőként, szárítva, teaként hazánkban is
hozzáférhető.hozzáférhető.

−− Tradicionális alkalmazása 6 000 éves múlttal rendelkezik (Kínai gyógyászat)Tradicionális alkalmazása 6 000 éves múlttal rendelkezik (Kínai gyógyászat)

−− Újabb felismerés:Újabb felismerés:

 KK--vitamin antagonista szerekkel együtt alkalmazva  súlyos vérzéseket,vitamin antagonista szerekkel együtt alkalmazva  súlyos vérzéseket,
INR   érték emelkedését írták le.INR   érték emelkedését írták le.

 Feltételezhető a CYP2C9 izoenzim szerepeFeltételezhető a CYP2C9 izoenzim szerepe
(esetleg a goji bogyóban található antikoaguláns hatású komponensek)(esetleg a goji bogyóban található antikoaguláns hatású komponensek)

 Betegtájékoztatókban való figyelemfelhívás indokoltBetegtájékoztatókban való figyelemfelhívás indokolt





NövénynévNövénynév KözlésekKözlések
számaszáma

Hypericum perforatumHypericum perforatum 128128

Cassia angustifoliaCassia angustifolia 1919

Camelia sinensisCamelia sinensis 1111

Valeriana officinalisValeriana officinalis 1515

Potenciális interakciók lehetőségének számadatai, gyógynövények,Potenciális interakciók lehetőségének számadatai, gyógynövények,
illetve gyógyszernevek alapján csoportosítvailletve gyógyszernevek alapján csoportosítva ((Stockley’sStockley’s HerbalHerbal
MedicinasMedicinas InteractionsInteractions, 2009), 2009)

GyógyszerGyógyszer KözlésekKözlések
számaszáma

WarfarinWarfarin 4646

CiklosporinCiklosporin 2222

DigoxinDigoxin 3131

TeofillinTeofillin 66Valeriana officinalisValeriana officinalis 1515

Curcuma xanthorrhizaCurcuma xanthorrhiza 77

Mentha piperitaMentha piperita 1111

Piper nigrumPiper nigrum 2727

Silybum marianumSilybum marianum 1414

Glycyrrhiza glabraGlycyrrhiza glabra 3030

Ginkgo bilobaGinkgo biloba 5454

Allium sativumAllium sativum 3636

Panax ginsengPanax ginseng 2727

TeofillinTeofillin 66

AntikoagulánsokAntikoagulánsok 2323

AntidiabetikumokAntidiabetikumok 2323

Antihipertenzív szerekAntihipertenzív szerek 1515

BenzodiazopinekBenzodiazopinek 1010

ParacetamolParacetamol 1010

NifedipinNifedipin 1515

TamoxifenTamoxifen 1919



AlliumAllium sativumsativum

ACE gátlókACE gátlók

ParacetamolParacetamol

AlcoholAlcohol

AlparazolamAlparazolam

BenzodiazepinekBenzodiazepinek
CoffeinCoffein
ChlorzoxazonChlorzoxazon

Potenciális interakcióPotenciális interakció (Stockley’s Herbal Medicinas Interactions, 2009)(Stockley’s Herbal Medicinas Interactions, 2009)

Crataegus monogyna, Cr. oxyacanthaCrataegus monogyna, Cr. oxyacantha

ACE gátlókACE gátlók

AntidabetikumokAntidabetikumok

Antihipertenzív szerekAntihipertenzív szerek

BétablokkolókBétablokkolók

Kalcium csatorna gátlókKalcium csatorna gátlók
DigoxinDigoxin
DiuretikumokDiuretikumokChlorzoxazonChlorzoxazon

Kumarin származékokKumarin származékok
DocetaxelDocetaxel

HalolajokHalolajok

HIV proteáz gátlókHIV proteáz gátlók

IndometacinIndometacin

MidazolamMidazolam

RitonavírRitonavír

RifampicinRifampicin

WarfarinWarfarin

TriazolamTriazolam

DiuretikumokDiuretikumok
GliclazidGliclazid
MetformidMetformid

InzulinInzulin



Citrus aurantium var. amaraCitrus aurantium var. amara

koffein tartalmú szerekkoffein tartalmú szerek

chlorzoxazonchlorzoxazon

ciklosporinciklosporin

felodipinfelodipin

Potenciális interakcióPotenciális interakció (Stockley’s Herbal Medicinas Interactions, 2009)(Stockley’s Herbal Medicinas Interactions, 2009)

Cimicifuga racemosaCimicifuga racemosa

koffein tartalmú szerekkoffein tartalmú szerek

chlorzoxazonchlorzoxazon

cisplatincisplatin

digoxindigoxin

Vaccinium macrocarpumVaccinium macrocarpum

ciklosporinciklosporin

kumarin származékokkumarin származékok

midazolammidazolam

nifedipinnifedipinfelodipinfelodipin

indinavírindinavír
midazolammidazolam
dextromethorphandextromethorphan

digoxindigoxin

docetaxoldocetaxol
doxorubicindoxorubicin
midazolammidazolam

nifedipinnifedipin

tizamidintizamidin
warfarinwarfarin



Vitex agnus castusVitex agnus castus

antipszichotikumokantipszichotikumok

dopamin agonisták és antagonistákdopamin agonisták és antagonisták

ösztrogén antagonistákösztrogén antagonisták

narkotikumok, opioidoknarkotikumok, opioidok

neuroleptikumokneuroleptikumok

Potenciális interakcióPotenciális interakció (Stockley’s Herbal Medicinas Interactions, 2009)(Stockley’s Herbal Medicinas Interactions, 2009)

Medicago sativaMedicago sativa

antibakteriális szerekantibakteriális szerek

antibiotikumokantibiotikumok

ciklosporinciklosporin

kumarinokkumarinok

digoxindigoxin
ösztrogén antagonistákösztrogén antagonisták
immunszupresszánsokimmunszupresszánsokimmunszupresszánsokimmunszupresszánsok
teofillinteofillin
warfarinwarfarin

AloeAloe
szívre ható glikozidokszívre ható glikozidok

kortikoszteroidokkortikoszteroidok

diuretikumokdiuretikumok

tiazidoktiazidok

kinidinkinidin

GinsengGinseng
digoxindigoxin

metforminmetformin

ösztrogén receptor modulátorokösztrogén receptor modulátorok

orális antidiabetikumokorális antidiabetikumok

warfarinwarfarin



Antihypertenzív szerekAntihypertenzív szerek

Agrimonia eupatoriaAgrimonia eupatoria

Koffein tartalmú gyógynövényekKoffein tartalmú gyógynövények

Uncaria tomentosaUncaria tomentosa

Theobroma cacaoTheobroma cacao

Harpagophytum procumbensHarpagophytum procumbens
Crataegus monogynaCrataegus monogyna

Potenciális interakcióPotenciális interakció (Stockley’s Herbal Medicinas Interactions, 2009)(Stockley’s Herbal Medicinas Interactions, 2009)

AntidiabetikumokAntidiabetikumok
(hipoglikémiás szerek, orális antidiabetikumok)(hipoglikémiás szerek, orális antidiabetikumok)

Agrimonia eupatoriaAgrimonia eupatoria

Medicago sativaMedicago sativa

Aloe veraAloe vera

Panax ginsengPanax ginseng

Cinnamomum cassiaCinnamomum cassia Crataegus monogynaCrataegus monogyna
Glycyrrhiza glabraGlycyrrhiza glabra
Citrus aurantium var. amaraCitrus aurantium var. amara

Cinnamomum cassiaCinnamomum cassia
Theobroma cacaoTheobroma cacao
Coffea arabicaCoffea arabica
Trigonella foenigraecumTrigonella foenigraecum
Limum usitatissimumLimum usitatissimum

Crataegus monogyna, Cr. oxyacanthaCrataegus monogyna, Cr. oxyacantha

Lycium barbarumLycium barbarum

Pueraria montana (Kudzu)Pueraria montana (Kudzu)

Hypericum perforatumHypericum perforatum

Sambucus nigraSambucus nigra



AdhatóAdható--ee egyszerűegyszerű igenigen vagyvagy nemnem válaszválasz aa gyógyszerekgyógyszerek ésés
gyógynövénygyógynövény készítményekkészítmények együttesegyüttes alkalmazásáraalkalmazására ??

A válaszadást megkönnyítőA válaszadást megkönnyítő sarokköveksarokkövek lehetnek:lehetnek:

 Különös óvatosság a szűk terápiás indexű, illetve azonKülönös óvatosság a szűk terápiás indexű, illetve azon gyógyszerekgyógyszerek
esetében, ahol különösen fontos a megfelelő plazmaszint biztosítása.esetében, ahol különösen fontos a megfelelő plazmaszint biztosítása.

((antikoagulánsokantikoagulánsok,, antidiabetikumokantidiabetikumok,, antiepileptikumokantiepileptikumok,,
vérnyomáscsökkentők,vérnyomáscsökkentők, digitalisdigitalis glikozidok,glikozidok,
immunszupresszánsokimmunszupresszánsok,, antimikrobásantimikrobás szerek,szerek, citosztatikumokcitosztatikumok))

 A kérdéses gyógyszer farmakológiájának áttekintése.  AnnakA kérdéses gyógyszer farmakológiájának áttekintése.  Annak
mérlegelése, hogy milyen következménye lehet, ha a növényimérlegelése, hogy milyen következménye lehet, ha a növényi
hatóanyag ugyanazon a receptoron hat, nem elfelejtve, hogy számoshatóanyag ugyanazon a receptoron hat, nem elfelejtve, hogy számos
gyógyszer több mint egy receptoron is hat.gyógyszer több mint egy receptoron is hat.

 A csökkent metabolikus kapacitású (csökkent veseA csökkent metabolikus kapacitású (csökkent vese-- és/vagy májfunkció)és/vagy májfunkció)
állapot mérlegelése (időskor).állapot mérlegelése (időskor).
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