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elen tanulmány célja a páfrányfenyô (Ginkgo bilo-
ba L.) kivonatok és különbözô gyógyszerkészítmé-
nyek leggyakoribb interakcióinak ismertetése az
utóbbi években megjelent irodalmi adatok alapján.

A közelmúltban történt néhány olyan szomorú ese-
mény, amely komoly figyelmeztetésül szolgál arra néz-
ve, hogy a természetes anyagok, valamint a gyógynö-
vények fogyasztása korántsem veszélytelen.

„Az élô kövület”

A Ginkgo biloba L. a páfrányfenyôk (Ginkgoaceae)
családjába tartozó nyitvatermôk külön osztályát képvi-
selô, egyedüli nemzetség egyetlen faja. Ôshazája Kína,
eredeti lelôhelyét nem ismerjük. Legendás származá-
sú „szent fának” tisztelték, s ezért a szerzetesek gon-
dosan ápolták a kolostorok és templomok kertjében,
ezzel biztosították fennmaradását.

Charles Darwin nevezte el „élô kövületnek”.
Egyes szerzôk „túlélômûvészként” is említik ezt a va-
lóságos botanikai kuriózumot. Az évszázadokon ke-
resztüli túlélést steril genetikai állományának köszön-
heti, amelynek segítségével a betegségeknek, a zord
idôjárásnak és a modern környezetszennyezésnek is
ellenáll. Szívósságát alátámasztja, hogy a hirosimai
atomrobbantások után az elsô növény volt, amely ki-
hajtott anélkül, hogy mutációt szenvedett volna.

Európában az elsô facsemetét 1730-ban ültették
Hollandiában (az utrechti botanikus kertben), amely
ma is él: 22 m magas és 4 m átmérôjû. 1848 óta a buda-
pesti Füvészkertben is díszlik egy példány.

A kínaiak a levelek úszóhártya alakja miatt „kacsaláb
levelû” (ya chio) fának nevezték. Ezt váltotta fel késôbb
a „yinxing”, ezüstbarack, majd a „bai guo”, fehér gyü-
mölcs név. A „yinxing”-et a japánok „ginnan”-nak olvas-
ták, és ez változott késôbb „ginkyo”-ra. Kaempfer úti
beszámoló könyvében „Ginkgo” név szerepel sajtóhi-
ba következtében. A Ginkgo biloba elnevezés Carl
Linnétôl származik 1771-bôl. A név elsô tagja a Kaem-
pfer-féle sajtóhibából keletkezett Ginkgo, a második
tag a jellegzetes kétlebenyû levélre utaló biloba. A
páfrányfenyô magyar neve onnan származik, hogy a
páfrányra emlékeztetô levelei vannak, törzse és ter-
mése pedig a fenyôfélékre hasonlít.

A páfrányfenyô terebélyes, magas fa, koronája kúp
alakú, fenyôre emlékeztetô. Kétlaki, azaz hím és nôi
virágok külön egyeden jelennek meg. A nôi egyedek
magja ehetô, bár kellemetlen szagú, húsos, sárgás bu-
rok veszi körül. A levelek legyezô alakúak, villás ere-
zetük a fenyôfákat ellátó erekre emlékeztet, középen
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1. ábra Páfrányfenyô (Ginkgo biloba L.)
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egy vagy több bemetszéssel (1. ábra). A fa az elsô év-
tizedekben csak lassan fejlôdik, kb. 30-40 év után kezd
terebélyesedni. Szaporodó képessége 20 éves korában
kezdôdik és közel 1000 évig tart, ezért nevezik Kíná-
ban „kung szun su” nagypapa + unoka fának is.

A gyógyszeripari kutatások az utóbbi évtizedben
következetesen vizsgálják a levél hatóanyagait. Ma
már a levélkivonat legtöbb aktív összetevôjének szer-
kezetét feltárták. A ginkgolevél hatásait két hatóa-
nyagcsoportnak tulajdonítják: a flavonoidoknak és a
terpenoidoknak. A fô flavonoid-összetevôk a kempfe-
rol (monoglikozid), a kvercetin (diglikozid) és az izo-
rhamnetin (triglicerid). A terpenoidokat a ginkgolidok
(A, B, C és J) és a bilobalidok (szeszkviterpének) kép-
viselik. Ez a két hatóanyag kizárólag a Ginkgo bilobá-
ban fordul elô. Szerves savak, sikiminsav és ginkgol-
sav is található még a levélben, melyek közül az
utóbbi allergizáló és toxikus hatással rendelkezik. En-
nek a szerves savnak köszönhetôen nem javasolt a le-
vélbôl teát készíteni. (A standardizált levélkivonatok
ezt a vegyületet nem tartalmazzák.) A növényvilágban
legelterjedtebb fenoloidok, a katechinek és a proan-
tocianidinek is megtalálhatók a ginkgolevélben.

Fitoterápiás alkalmazás

A Ginkgo biloba magját, gyümölcsét és levelét évszá-
zadok óta használják a legkülönbözôbb betegségek-
ben. Ma fôként levelének kivonatát alkalmazzák,
melynek legfontosabb hatóanyagai a flavonoidok
(szabadgyökfogó aktivitás), valamint a terpénlakto-
nok (PAF: vérlemezke-aktiváló faktor antagonista). A
csontos héjba zárt édes magot, amely keményítôt
szénhidrátot, fehérjét és zsiradékot tartalmaz, a Távol-
Keleten pirítva, sózva fogyasztják (a nyers mag mér-
gezô!). A ginkgo gyümölcse hosszú kocsányon függ,
aranysárga, szilva nagyságú. Vajsavat és ginkgolsavat
tartalmaz, melynek bomlásakor bûzös szag keletke-
zik. A húsos, ragacsos burok nem fogyasztható. A
mag gyógyhatása nem ismert, ezért készítményei nem
kerültek széles körû alkalmazásra.

Öregkori elbutulás: a dementia agyi leépülés, ideg-
sejtpusztulással, gyengült ingerületvezetéssel és agyi
vérellátási (oxigén és tápanyag) zavarokkal, amelyek
következtében csökkennek az intellektuális képessé-
gek (koncentráció és memória), érzelmi zavar (dep-
resszió és szorongás), szédülés, látászavar, fáradtság

és fejfájás léphet fel. Adagolása: 150 mg/nap legalább
6 hétig. A ginkgót hatásosnak találták enyhe és közép-
súlyos esetekben. Súlyosabb kórképekben és Alzhei-
mer-kórban hatásossága vitatott. Egyes szerzôk szerint
lassítja a betegek leépülését, stabilizálva állapotukat.
Perifériás artériás vérellátási zavar: oka lehet
érelmeszesedés és érszûkület. Ilyen kórkép pl. az ún.
claudicatio intermittens (fájdalmas járászavar). A gink-
gokivonatos kezelés hatására számottevôen megnö-
vekedett a fájdalommentes járás távolsága. Adagolása:
120-160 mg/nap legalább 6 hónapig.
A belsô fül megbetegedései: szédülés, fülzúgás,
hallásgyengülés. A vizsgálatokban a placebohoz ké-
pest jelentôs javulást észleltek. Adagolása: 120-160
mg/nap 12 hétig.

Agyi teljesítményjavítás egészséges felnôtteknél:
a termékgyártók által javasolt adagolásnál a ginkgoki-
vonat memória- és koncentrációfokozó hatása klini-
kai vizsgálatokkal nem egyértelmûen bizonyított. To-
vábbi tanulmányokat tartanak szükségesnek.

Az ún. hírvivô molekulák felszabadítása: a hírvi-
vô molekulák (pl. adrenalin, noradrenalin) felszabadí-
tása révén értágító hatást fejt ki (flavonoidok hatása).

Szabadgyökfogó (antioxidáns) hatás: a szabad-
gyökök a szervezetben zajló redox folyamatok során
keletkeznek, melyeket a sejten belüli enzimrendsze-
rek közömbösítenek. Ha ez nem valósul meg, erôs
oxidáló képességük következtében lipideket, protei-
neket és DNS-t károsíthatnak. Ez sejtpusztuláshoz
(idegsejt is) és daganatos, érrendszeri és mozgásszer-
vi megbetegedéshez vezethet.

A PAF hatásának gátlása: a PAF (vérlemezke-aktivá-
ló faktor) a vérlemezkék összecsapódását és az érfalra
való feltapadását segíti, kóros esetben érelmeszesedést és
érszûkületet okozva. A PAF hatásának gátlásán keresztül
javítja az agyi vérellátást (a ginkgolid B jellemzôje).

Az agyvizenyô csökkentése: a bilobalid hatása.

Sárgafolt-degeneráció: hosszú távon javítja a látás-
élességet.

Májfibrosis: a Ginkgo bilobával történô kezelés
megakadályozza a májfibrosis fokozódását krónikus
hepatitis B-fertôzésben.
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Esettanulmányok

Ma már több ginkgokivonatot tartalmazó készítmény
van forgalomban Magyarországon. Ezek a toxicitási
vizsgálatok alapján biztonsággal alkalmazhatók. Állat-
kísérletekben nem tapasztaltak toxikus tüneteket,
krónikus alkalmazásánál nem fordult elô magzatkáro-
sító hatás. A következôkben esettanulmányokban
mutatjuk be a páfrányfenyô jótékony hatását néhány,
öregedéssel összefüggô kórképben.

Claudicatio intermittens (fájdalmas járászavar)
Kettôs-vak, placebo-kontrollált tanulmányban 111 pá-
cienst vizsgáltak 24 héten keresztül. A vizsgálat során
mérték a fájdalommentes járási távolságot 12%-os me-
redekségû taposómalmon, melynek 3 km/h volt a se-
bessége. A kezelés kezdetén mind a ginkgoval (120
mg/nap) kezelt, mind a kezeletlen csoport 350 lépés-
nyi távolságot volt képes megtenni fájdalom nélkül. A
kezelések végén mindkét csoportnál mutatkozott ja-
vulás, bár a ginkgoval kezelteknél szignifikánsan jobb

Gyógyszer/hatóanyag A Ginkgo bilobával Együttes alkalmazás
való interakció hatása

Aspirin Növeli a vérzésidôt Óvatosan, rendszeres ellenôrzés mellett 
alkalmazható

Chlorothiazid Növeli a vérnyomást Alkalmazása orvosi konzultációt igényel
Cyclosporin Védi a sejtmembránt a sérülésektôl Óvatosan, rendszeres ellenôrzés mellett 

alkalmazható
Dalteparin sodium Fokozza a vérzékenységet Óvatosan, rendszeres ellenôrzés mellett 

alkalmazható
Diclofenac Fokozza a gyomorirritációt Együtt nem alkalmazható!
Diclofenac/misoprostol Fokozza a gyomorirritációt Együtt nem alkalmazható!
Diflunisal Növeli a gyomorvérzés lehetôségét Együtt nem alkalmazható!
Enoxaparin sodium injekció Fokozott vérzést okozhat Óvatosan, rendszeres ellenôrzés mellett 

alkalmazható
Etodolac Növeli a gyomorvérzés lehetôségét Együtt nem alkalmazható!
Hydrochlorothiazid Növeli a vérnyomást Alkalmazása orvosi konzultációt igényel
Hydrochlorothiazid/triamteren≈ Növeli a vérnyomást Alkalmazása orvosi konzultációt igényel
Ibuprofen Növeli a gyomorvérzés lehetôségét Együtt nem alkalmazható!
Indapamid Növeli a vérnyomást Alkalmazása orvosi konzultációt igényel
Indomethacin Növeli a gyomorvérzés lehetôségét Együtt nem alkalmazható!
Inzulin Nemkívánt módon befolyásolja Alkalmazása orvosi konzultációt igényel

a vércukorszintet
Ketoprofen Növeli a gyomorvérzés lehetôségét Együtt nem alkalmazható!
Meclofenamat sodium Növeli a gyomorvérzés lehetôségét Együtt nem alkalmazható!
Mefenamic acid Növeli a gyomorvérzés lehetôségét Együtt nem alkalmazható!
Monoamin oxidáz inhibitorok (MAOIs) Növeli az antidepresszánsok hatását Alkalmazása orvosi konzultációt igényel
Nabumeton Növeli a gyomorvérzés lehetôségét Együtt nem alkalmazható!
Naproxen Növeli a gyomorvérzés lehetôségét Együtt nem alkalmazható!
Oxaprozin Növeli a gyomorvérzés lehetôségét Együtt nem alkalmazható!
Papaverin Erectilis diszfunkcióban Eredményes kombináció
Piroxicam Növeli a gyomorvérzés lehetôségét Együtt nem alkalmazható!
Prochlorperazin Csökkenti az érzékenységi küszöböt Alkalmazása orvosi konzultációt igényel
Salsalate Növeli a gyomorvérzés lehetôségét Együtt nem alkalmazható!
Sulindac Növeli a gyomorvérzés lehetôségét Együtt nem alkalmazható!
Thiazid diuretikumok Csökkenti a vérnyomást Alkalmazása orvosi konzultációt igényel
Tolmetin sodium Növeli a gyomorvérzés lehetôségét Együtt nem alkalmazható!
Tranylcypromin Egyes esetekben kómát okozhat Együtt nem alkalmazható!
Trazodon Egyes esetekben kómát okozhat Együtt nem alkalmazható!
Valsartan/hydrochlorothiazid Növeli a vérnyomást Alkalmazása orvosi konzultációt igényel
Warfarin Fokozza a vérzési idôt Együtt nem alkalmazható!

1. táblázat Gyógyszerek, melyekkel együtt a páfrányfenyôbôl készült termékek fogyasztása nem ajánlott
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eredmény volt tapasztalható: a kezelt csoportban
40%-kal nôtt a fájdalommentes távolság nagysága,
míg a placebo csoportban csak 20%-kal.

PMS szindróma (premenstruációs tünetegyüttes)
Kettôs-vak, placebo-kontrollált tanulmányban a
ginkgokivonat jótékony hatásáról számoltak be PMS
tünetegyüttes esetén. A vizsgálatokban 143 nô (18-45
év közötti) két menstruációs ciklusát követték. A cik-
lus 16. napjától a következô ciklus 5. napjáig a cso-
port egyik része naponta kétszer 80 mg ginkgokivo-
natot kapott, a többieket placeboval kezelték.
Összehasonlítva a két csoportot, megállapították,
hogy a kivonattal kezelt nôk PMS tünetei – kifejezet-
ten a mellfeszülés és az érzelmi labilitás – szignifikán-
san csökkentek.

Tinnitus (fülzúgás)
A fülzúgás kezelésében végzett vizsgálatok ellentmon-
dásos eredményeket mutattak. Míg néhány kis eset-
számú vizsgálatban hatásosnak találták, addig a jelen-
tôs számú páciensen végzett megfigyelésekben nem
bizonyult hatásosnak a ginkgokivonat alkalmazása.

12 héten át tartó kettôs-vak vizsgálat során 1121 fül-
zúgásos páciens naponta háromszor 50 mg ginkgoki-
vonatot kapott a placebo csoporttal szemben. Az ered-
mény azt mutatta, hogy nincs szignifikáns javulás a
kivonattal kezeltekben a placebo csoporthoz képest.

Mellékhatások és együtthatások

Specifikus mellékhatásokról nincs adat, azonban a
ginkgokészítmények alkalmazása során beszámoltak
emésztési panaszokról, allergiás tünetekrôl.

A páfrányfenyô-kivonat különbözô gyógyszerek-
kel történô kombinációja során fellépô hatásokról az
1. táblázat nyújt tájékoztatást.

Összefoglalás

A Ginkgo biloba a legöregebb fafaj a Földön. Levelé-
nek orvosi felhasználását elôször Kínában említik a
XV. században. Mára legtöbb aktív összetevôjének
szerkezete azonosításra került.

A ginkgolevél hatásaiért valószínûleg két fô hatóa-
nyagcsoport – a flavonoidok és a terpenoidok – felel.
A fô flavonoid összetevôk a kvercetin és a kempferol.
A terpenoidokat a ginkgolidok (A, B, C és J) és a bilo-
balidok képviselik.

A Ginkgo biloba kivonat fô hatása az agyi véráram-
lás fokozása: csökkenti a vér viszkozitását, közvetet-
ten csökkenti az erek degeneratív elváltozásait, javítja
a vörösvértestek rugalmasságát és növeli a véráramlás
sebességét, ami kedvezôen befolyásolja a mikroke-
ringést. A fokozott véráramlás következtében jobb az
oxigénellátás, javítja az éberséget, a koncentráló
képességet, a memóriát és a szellemi frissességet.

A tanulmányban említett interakciók inkább figyel-
meztetést, mint komoly veszélyforrást jelentenek. A
téma indokoltságát jelzi, hogy a WHO irányelvet bo-
csátott ki, amelyben felhívja a figyelmet a gyógynövé-
nyek esetleges nemkívánatos hatásaira, s e hatások
felismerésének, bejelentésének fontosságára.

Megismerve a leggyakoribb interakciókat, az orvos
és a gyógyszerész együttesen sokat tehetnek azért,
hogy a beteg elkerülje az interakciókért felelôs termé-
kek együttes alkalmazását. ◆
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