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apjainkban újra teret hódítanak a természetes
anyagok, a gyógynövények, a fitoterápiás ké-
szítmények. Sokan fordulnak a szintetikus

gyógyszerek felôl a természetes anyagokhoz, mivel
úgy gondolják, hogy azok kíméletesebb, mérsékel-
tebb hatással rendelkeznek, és korlátlanul alkalmaz-
hatóak komolyabb mellékhatások nélkül. Ez nem tel-
jesen igaz. A természetes anyagok is rendelkeznek
mellékhatásokkal, és alkalmazásuk gyógyszeres terá-
pia mellett vagy azt kiegészítve interakciók kialakulá-
sát eredményezheti.

Az elmúlt néhány év során megnôtt az érdeklôdés
a grapefruit (Citrus paradisi Mact., Citrus grandis L.)
hatásával kapcsolatban, mivel számos gyógyszer far-
makokinetikáját befolyásolja. Fôként étrendi kompo-
nensként szerepel de léteznek grapefruitmag-kivona-
tot tartalmazó készítmények (pl. Citro csepp), melye-
ket étrend-kiegészítôkként alkalmaznak.

Grapefruit alkalmazási lehetôségei, hatásai

Készítményeit antioxidáns hatásuk miatt alkalmazzák
étrend-kiegészítôkként. Külsôleg a száj és az ajkak
megbetegedéseinél (aphtha, herpes), a fogak, fogíny
plakk-képzôdésénél, orrmelléküreg-gyulladásnál, ac-
ne ellen, a hajas fejbôr viszketésénél, kisebb égések-
nél, horzsolásoknál, a bôr és köröm gombásodása,
hüvelygyulladás esetén használható. Belsôleg felsô
légúti hurutok, gyomor-, bélfertôzések, gastritis, gyo-
mor-, nyombélfekély, Candida-fertôzés, paraziták ál-
tal okozott betegségek, allergia esetén alkalmazható.

Grapefruitlé interakcióért felelôs komponensei

A grapefruitlé interakciókért felelôs komponenseinek
a bioflavonoidokat tartják, a kaempferolt, a quercetint,
de legfôképpen a naringint, illetve aglikonját, a narin-
genint. Ám valószínû, hogy a hatásért a grapefruitlé
nem egy konkrét komponense, hanem vegyületeinek
összessége felelôs. A naringin jellegzetesen keserû ízt
ad a grapefruitlének és nincs jelen a narancslében, így

ezen interakciók a grapefruitlére specifikusak és nem
fordulnak elô más citrusfélékkel, illetve azok levével.

Feltételezett hatásmechanizmus

A grapefruitlé gyógyszerekkel történô interakciójáért
a citokróm P-450 izoenzim rendszerre (CYP) gyako-
rolt hatása tehetô felelôssé. A CYP rendszer fontos
szerepet játszik az endogén vegyületek detoxikálásá-
ban és sok gyógyszer metabolizmusában. A rendszer
metabolizmusban játszott szerepét tükrözi a P-450
izoenzimek nagy koncentrációja a májban és a vé-
konybélben. Az izoenzimek molekulasúlyban, katali-
tikus aktivitásban, indukálhatóságban, immunkémiai
viselkedésben eltérnek egymástól, számuk és eloszlá-
suk szervi, nemi, faji eltéréseket mutat.

A grapefruitlé hatását feltehetôen a preszisztémás
metabolizmus gátlásán keresztül fejti ki, akadályozva
a folyamatban szerepet játszó izoenzim, a CYP3A4
mûködését. Ezen enzim jelentôs egyének közötti va-
riabilitásából adódóan a grapefruitlé–gyógyszer inter-
akció kimenetele változó, megjósolhatatlan, emiatt
szükséges figyelmeztetni a beteget az esetleges köl-
csönhatás kialakulásának lehetôségére. Grapefruitlé
hatására a CYP3A4 által metabolizálódó gyógyszerek
biohasznosíthatósága megnô, mely felveti annak le-
hetôségét, hogy csökkenthetô az alkalmazott gyógy-
szer mennyisége, az alkalmazás gyakorisága és ez a
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1. táblázat

GRAPEFRUIT (CITRUS PARADISI MACT.) 
EGYES TARTALMI ANYAGAI, VEGYÜLETEI

Furanocoumarinok
(bergamotin)
Vitaminok (C- és
B1-vitamin)
Flavonoid-glikozi-
dok és flavonoidok
(naringin, narin-
genin)

Limonoidok
(limonin, nomilin)
Flavonoid-glikozi-
dok (apigenin, hes-
peretin, quercetin,
kaempferol,
naringin)

Limonen (keserû
komponens),
pinen, linalol
Flavonoid-glikozi-
dok (naringin, mint
keserû komponens)

Grapefruitlé,
gyümölcshús

Grapefruitmag Gyümölcshéj
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gyógyszerköltség csökkenését, illetve a beteg-compli-
ance javulását vonhatja maga után. Azonban elôfor-
dulhat, hogy a megemelkedett koncentráció miatt a
gyógyszer toxikussá válik.

A grapefruitlé hatását a citP450 enzimrendszer más
tagjaira, így a CYP1A2-re és a CYP2A6-ra még kutatják.

Jellegzetes grapefruitlé–gyógyszer interakciók

Számos tanulmány foglalkozik a grapefruitlé és a di-
hydropyridin típusú Ca-csatorna-gátló vegyületek kö-
zötti interakcióval, így a felodipin–grapefruitlé köl-
csönhatással. A felodipin szisztémás biohasznosítha-
tósága kb. 15%-os, ami független az orális gyógyszer-
forma milyenségétôl. A gyógyszer magas clearance-
értékkel rendelkezik, ami megfelel a máj vérátáramlá-
sának. Vizsgálatok igazolják, hogy grapefruitlé hatá-
sára növekszik a felodipin cmax-, illetve AUC-értéke.
Az AUC-érték változása megfelel a felodipin sziszté-
más hozzáférhetôsége növekedésének (15%-ról 45%-
ra), nem okozva változást a felodipin tmax és eliminá-
ciós felezési idô értékeiben.

Az orálisan alkalmazott felodipin AUC-értékét leg-
inkább a first-pass metabolizmus befolyásolja. Mivel a
grapefruitlé valószínûleg ezen folyamatot gátolja,
azoknál várható a legjelentôsebb biohasznosíthatóság-
beli növekedés grapefruitlé hatására, akiknél a vízzel
bevett felodipin cmax- és AUC-értéke a legalacsonyabb
volt. Az interakciós hatást csökkenti a grapefruitlé- és
a gyógyszer-bevétel közötti idô növekedése.

Egy tanulmány arról számol be, hogy grapefruitlé
hatására szelektíven csökken a CYP3A4 mennyisége a
vékonybél epithelsejtjeiben, az enterocytákban. Nem
tapasztalták a grapefruitlé detektálható hatását a máj
CYP3A4 aktivitására.

Három feltételezett mechanizmus létezik, melyek
felelôsek lehetnek a grapefruitlének a felodipin plaz-
maszintjére gyakorolt hatásáért:
• csökkentett szisztémás clearance, mivel a felodipin

clearance-ét elsôsorban a máj vérátáramlása befo-
lyásolja, ám valószínûtlen, hogy a grapefruitlé
csökkentené a máj vérátáramlását;

• a felodipin gastrointestinalis felvétele fokozott, ám
majdnem 100%-ban abszorbeálódik a gastrointes-
tinalis traktusban;

• csökkent preszisztémás elimináció a bélfalban, il-
letve a májban végbemenô csökkent metaboliz-
musnak köszönhetôen (ez tûnik a legvalószínûbb
magyarázatnak az interakcióra).

Számos tanulmány szerint a grapefruitlé CYP3A4
gátlásának színtere nem a máj, hanem a bél, mivel:
• e gyógyszerek többségének first-pass metaboliz-

musa már a vékonybélben végbemegy;
• a grapefruitlé nem befolyásolta a CYP3A4 szubszt-

rátok clearance-ét, amikor azokat iv. alkalmazták;
• a grapefuitlé legfôbb hatása, hogy növeli a cmax-érté-

ket orális gyógyszerek esetén anélkül, hogy az elimi-
nációs felezési idôt jelentôs mértékben befolyásolná.

A grapefruitlé aktív komponenseit, illetve interak-
cióit kutató vizsgálatok során a felodipint vízzel,
grapefruitlével és olyan vizes oldattal adták együtt,
mely a dzsússzal azonos koncentrációban tartalma-
zott naringint. A naringin–víz kombináció sokkal ke-
vesebb interakciót eredményezett felodipinnel.

A grapefruitlé hatását a különbözô technológiával
készült gyógyszerek esetén is vizsgálták. Nyújtott ha-
tóanyag-leadású forma esetén szintén csökkenti az
anyavegyület first-pass metabolizmusát.

A legtöbb Ca-antagonista jól abszorbeálódik, first-
pass metabolizmuson megy keresztül és a CYP3A4 által
oxidálódik dehidro származékká. Ez alapján várható,
hogy a grapefruitlé interakciót ad az osztályba tartozó
más gyógyszerekkel is. Vizsgálták még a nifedipin, a
nitrendipin, a nisoldipin és a grapefruitlé közötti köl-
csönhatást. A grapefruitlé hatása ezen vegyületek bio-
hasznosíthatóságára kisebb mértékû, összehasonlítva a
felodipinnel. (A vizsgálatok során alkalmazott grape-
fruitlét fagyasztott koncentrátumokból állították elô a
vizsgálatok kezdetén, melyek flavonoid-összetételét,
így naringinkoncentrációját pontosan meghatározták.)

Dihydropyridinekkel lejátszódó interakció 
klinikai fontossága

A felodipin antihypertensiv hatása függ a gyógyszer
plazmakoncentrációjától, illetve a kezelés elôtti vér-
nyomástól. A felodipin cmax-értékének grapefruitlé ha-
tására bekövetkezô növekedése csökkentette a diasz-
tolés vérnyomás értékét magas vérnyomás betegség-
ben szenvedôk esetén. A szívritmus növekedése és az
akut vasodilatatiós hatással összefüggô mellékhatá-
sok gyakorisága – fejfájás, arckipirulás, feledékenység
– szintén jelentôssé vált. A nyugalmi állapotban mért
vérnyomás szintén lecsökkent, illetve a szívfrekvencia
növekedett, amikor a felodipint grapefruitlével alkal-
mazták, és nem változott, amikor azt vízzel adták be
egészséges, normál vérnyomású önkénteseknek.
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A felodipin értágító hatása kifejezett, jelentôs a
koncentrációra adott válasz. Növelve napi fenntartó
dózisát hipertóniában szenvedôknél, megnövekedett
a perifériás ödéma gyakorisága, ami a kezelés meg-
szakítását eredményezô leggyakoribb mellékhatás.

A nisoldipin, illetve a nitrendipin együttadása
grapefruitlével egészséges önkéntesekben ezen kom-
ponensek plazmakoncentrációjának növekedését
eredményezte, ám nem okozott változást a nyugalmi
vérnyomásban. Összehasonlítva a kezelés elôtti álla-
pottal, a szívritmus enyhe növekedését tapasztalták.

További kutatások szükségesek az interakció klini-
kai következményeinek jobb megismerése érdeké-
ben. Ez azért fontos, mivel súlyos magas vérnyomás
betegségben vagy stabil anginában szenvedôk esetén
ischaemiás komplikáció alakulhat ki dihydropyridi-
nek hatására, mely myocardialis infarktushoz, illetve
instabil angina kialakulásához vezethet.

Interakció 
a grapefruitlé és más vegyületek között

Plazmakoncentráció-növekedést tapasztaltak grape-
fruitlé hatására számos más gyógyszer esetén is, így
terfenadinnál, cyclosporinnál, midazolamnál, ethinyl-
estradiolnál, melyek szintén a citP450 izoenzimének,
a CYP3A4-nek a segítségével metabolizálódnak.

A terfenadin második generációs, szelektív H1-
receptor antagonista, mely kevesebb központi ideg-
rendszeri mellékhatással rendelkezik, mint elsô gene-
rációs társai. A Pro-drug, így változatlan formában
nem detektálható azon betegek vérében, akik a
gyógyszert az ajánlott dózisban alkalmazzák, hacsak
nincs májbetegségük vagy nem szednek más,
CYP3A4-aktivitást gátló gyógyszert (ketoconazol,
erythromycin). Ilyen esetekben az anyavegyület ak-
kumulációja jöhet létre, mely cardiotoxikus faktor-
ként szerepelhet. A grapefruitlé hatása a terfenadin
farmakokinetikájára kifejezettebbnek bizonyult, ami-
kor azokat egyszerre adták be, összehasonlítva azzal
az esettel, amikor a grapefruitlét 2 órás eltéréssel al-
kalmazták. Ez gyors abszorpciójának tulajdonítható.

A grapefruitlé a cyclosporin vérkoncentrációját is
növeli, mely vegyület mérföldköve a transzplantációt
követô immunszuppresszív terápiának. A cyclosporin
orális biohasznosíthatósága jelentôs egyének közötti
variabilitást mutat (5%-tól 90%-ig). Szûk az a terápiás
tartománya, melynél az immunszuppresszív hatás mi-
nimális nephrotoxicitás mellett érvényesülhet. Ezen

kívül drága gyógyszer, így több kísérlet történt annak
érdekében, hogy növeljék vérkoncentrációját – csök-
kentve napi dózisát – más gyógyszerekkel, így dilti-
azemmel, ketoconazollal, erythromycinnel történô
együttadással. Ám az ezáltal kialakuló szisztémás mel-
lékhatásokat is figyelembe kell venni. Ezért azon
komponensek, melyek szisztémás (mellék)hatás nél-
kül gátolják a cyclosporin preszisztémás metaboliz-
musát, klinikai értékûek lehetnek. Ezáltal javulhat
biohasznosíthatósága és csökkenhet a terápiás költ-
ség a dózisredukción keresztül.

A midazolamnál, mely egy rövid hatású benzo-
diazepin, grapefruitlé hatására szintén a biohasznosu-
lás növekedését tapasztalták, míg a dzsúsz a disztribú-
ciót és az eliminációt szignifikánsan nem befolyásolta.
A biohasznosíthatóság növekedése akár 50%-os is le-
het. Az interakció különös figyelmet érdemel olyan
betegek esetén, akiknél egyéb kockázati tényezôk is
szerepelnek, így az elôrehaladott életkor, májcirrhosis,
illetve más, a CYP3A4-et gátló gyógyszerek alkalmazá-
sa, melyek szintén emelik a midazolam koncentráció-
ját. Grapefruitlé hatására a triazolam – mely szintén
rövid hatású benzodiazepin – plazmakoncentrációja is

1. táblázat

A GRAPEFRUITLÉVEL INTERAKCIÓT ADÓ 
EGYES VEGYÜLETEK ÉS KÉSZÍTMÉNYEIK:

NIMOTOP® S filmtbl
ADALAT GITS® filmtbl,
CORDAFLEX® filmtbl
NORVASC® tbl, 
NORMODIPINE® tbl
CHINOPAMIL® caps, 
ISOPTIN SR® filmtbl
LOGIMAX® filmtbl, PLENDIL®

filmtbl, PRESID® filmtbl
BAYPRESS® tbl, 
UNIPRES® filmtbl
BAYMYCARD® filmtbl

TELDANE® tbl

SANDIMMUN NEORAL®

ivóoldat, kapszula
SEDUXEN® tbl, inj.

DORMICUM® tbl, inj.

CILEST® tbl
DIANE® 35 drg
GRACIAL® tbl
MARVELON® tbl
LOETTE® filmtbl stb.

nimodipin
nifedipin

amlodipin

verapamil

felodipin

nitrendipin

nisoldipin
terfenadin

cyclosporin

diazepam

midazolan

17-α-
ethinylestra-
diol

Ca-csatorna
blokkolók

Szisztémás
antihisz-
taminok
Immunszupp-
resszív szerek
Anxiolyticum
ok
Altatók, 
nyugtatók
Hormonális
szisztémás
fogamzás-
gátlók
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növekedett, ami felveti annak lehetôségét, hogy más
benzodiazepinekkel is hasonló interakció alakul ki.

Számos vizsgálat foglalkozik az ethinylestradiol
(EE2) és a grapefruitlé közötti interakcióval. Az
ethinylestradiol az orális fogamzásgátlók legjelentô-
sebb ösztrogén komponense. A grapefruitlé növeli az
EE2 biohasznosíthatóságát, melynek változása klini-
kai problémákat idézhet elô. Az EE2 magas plazma-
szintje összefüggésbe hozható a magas vérnyomással
és az érrendszeri megbetegedésekkel. Érdekesség,
hogy a C-vitamin vetélkedik az EE2-vel a metabolizá-
ció során, így a C-vitamin együttadása orális fogam-
zásgátlókkal az EE2 plazmakoncentrációjának növe-
kedését okozza. Mivel a grapefruitlé szintén tartalmaz
aszkorbinsavat, ez az interakció is szolgálhat a vizsgá-
latok magyarázataként.

Összegzés

Napjainkban ismét középpontba kerülnek a természe-
tes anyagok, gyógymódok, az egészséges életmód. Ez-
által válhatott jelentôssé a grapefruit (Citrus paradisi
Mact., Citrus grandis L.), melynek készítményeit álta-
lános kórokozó elleni hatásuk miatt alkalmazzák. A
grapefruit, grapefruitlé fogyasztására általában reggel
kerül sor, ami egybeesik a legtöbb gyógyszer alkalma-
zásának idejével. Másrészt egyre többet foglalkoznak
gyógyszerek, gyógyszerek és természetes anyagok,
gyógyszerek és élelmiszerek együttadása során bekö-
vetkezô interakciókkal, ezen belül is a metabolizmus
során lejátszódó kölcsönhatásokkal. A citP450 enzim-
rendszert érintô tanulmányok mindegyike említést
tesz a grapefruitról, és egyre több vizsgálat foglalkozik
gyógynövények, bizonyos gyógyszerek metabolizmu-
sát befolyásoló hatásával.

Grapefruitlé hatására a CYP3A4 által metabolizáló-
dó gyógyszerek biohasznosíthatósága megnô, mely
felveti annak lehetôségét, hogy csökkenthetô az al-
kalmazott gyógyszer mennyisége, az alkalmazás gya-
korisága, ami a gyógyszerköltség csökkenését és a
beteg-compliance javulását vonhatja maga után. Elô-
fordulhat az is, hogy a megemelkedett koncentráció
miatt a gyógyszer toxikussá válik. A grapefruitlé aktív,
nem toxikus komponenseinek felismerése, azonosítá-
sa gyógyszertechnológiai lehetôséget is rejt. Segéd-
anyagként való alkalmazása olyan hatóanyagok ese-
tén lehet elônyös, melyeknek jelentôs a first-pass
metabolizmusuk, így csupán iv. alkalmazva igazán
aktívak, vagy olyan terápiásan hatékony komponen-

sek esetén, melyek meredek koncentráció–válasz
görbével, szûk terápiás tartománnyal vagy toxikus
metabolitokkal rendelkeznek (pl. cyclosporin).

Mindezek alapján fel kell hívni a beteg figyelmét
az esetleg fogyasztott grapefruitlé, grapefruit hatásai-
ra, különös tekintettel a Ca-csatorna-blokkoló – elsô-
sorban felodipin – terápiában részesülô hypertoniás
vagy anginás betegségben szenvedôkre, antihisz-
tamin-kezelésben részesülôkre, benzodiazepint alkal-
mazó idôs betegekre, gombaellenes szert és esetleg
még benzodiazepint is alkalmazókra, nem is beszélve
az orális fogamzásgátlót használókról. ◆
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