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A gyógyászati céllal alkalmazott
növények túlnyomó részérôl a
modern tudomány igazolta, hogy
valóban rendelkeznek élettani,
farmakológiai hatásokkal. Ennek
feltehetôleg evolúciós oka van: a
növények egy részében felhalmo-
zódó bioaktív (esetenként toxi-
kus) vegyületek fô feladata a kár-
okozókkal szembeni védelem.
Ezek az anyagok természetesen az
emberi szervezetre is hatnak, és
szerencsés esetben a hatás gyógyá-
szati szempontból kedvezô. Az év-
századokon át felhalmozott ta-
pasztalatok alapján elég jól körül-
határolhatóak a fûszer- és táplá-
lék-, gyógy-, valamint mérgezô
növények csoportjai, még ha ezek
között vannak is átfedések. Az
utóbbi néhány évtizedben azon-
ban több, korábban biztonságos-
nak vélt gyógynövényrôl derült ki,
hogy gyógyszerekkel kialakuló in-
terakcióik miatt alkalmazásuk
egyes esetekben veszélyes és nem-
kívánatos. Az ilyen jellegû köl-
csönhatásokról havonta cikkek
tucatjai jelennek meg, ami köny-
nyen elbizonytalaníthatja a gyógy-
növény-készítményeket alkalmaz-
ni kívánókat.

Lehetséges, várható, 
dokumentált

A gyógyszer-gyógynövény kölcsön-
hatások esetén jelentôs különbség
van a lehetséges, a várható és a
dokumentált interakciók között.
A lehetséges kölcsönhatások köre
a legszélesebb, mivel ebbe nem-
csak kísérleti bizonyítékokkal alá-
támasztott kölcsönhatások tartoz-
nak, hanem a gyakran pusztán
teoretikus interakciók is. A kísér-
letes bizonyítás sem jár minden
esetben klinikailag is érvényes
konzekvenciákkal, hiszen az ada-
tok nagy része in vitro vizsgála-
tokból származik, és nem biztos,
hogy a lombikban veszélyesnek
tûnô kölcsönhatás az emberi szer-
vekben, szövetekben is fellép. Egy
kölcsönhatás akkor tekinthetô 
valószínûnek, ha olyan koncentrá-
cióviszonyoknál is megfigyelhetô,
amely terápiás adagolás mellett
kialakulhat az emberi szervezetben.
Ezt figyelembe véve számos in-
terakció puszta fikciónak tekint-
hetô. Így például a vérlemezke-
aggregációt számos növény kivo-
nata gátolja, ebbôl adódó nem-
kívánatos hatást azonban csak 
néhány esetben írtak le. 

A feltételezett lehetséges inter-
akciók alapjául gyakran félreérté-

sen alapuló elméleti fejtegetés szol-
gál. Egy sokat idézett 1998-as
cikkben Lucinda Miller a kamilla
kumarintartalma kapcsán arról ír,
hogy humán adatok hiányában
nem zárható ki a kumarin típusú
véralvadásgátlók hatásának foko-
zása. Bár a kamilla valóban tartal-
maz kumarinokat, azok szerkezete
lényegesen eltér az antikoagulán-
sokétól, és nem is rendelkeznek
véralvadásgátló hatással.

A dokumentált interakciók for-
rásai általában a klinikai vizsgála-
tok és az esetismertetések. A hu-
mán adatok relevanciája ritkán
kérdôjelezhetô meg, és ezek az
adatok szolgálnak a racionális
mérlegelés alapjául. A gyógynö-
vény-gyógyszer interakciókról
szóló cikkeket vizsgálva kiderül,
hogy a közlemények csupán mint-
egy egytizede számol be humán al-
kalmazás során megfigyelt köl-
csönhatásokról.

A kölcsönhatások típusai 

Az interakciók a farmakodiná-
miás és a farmakokinetikai köl-
csönhatások nagy csoportjaiba so-
rolhatók be. Elôbbiek elméletileg
könnyebben megjósolhatók, de a
tapasztalat azt mutatja, a gyakor-
latban kevesebb probléma okozói,
mint azt elvi feltételezések alapján
várni lehetne. A farmakokinetikai
interakciók nehezebben jelezhetôk
elôre, és a terápiás gyakorlatban
elsôsorban ezek felismerése, kikü-

szöbölése jelent nagyobb gondot.
Nem meglepô módon a legtöbb
interakció a májban, a szervezet
detoxifikálásért felelôs központjá-
ban, azon belül is a CYP450 en-
zimrendszeren keresztül alakul ki.
A növényekben található vegyüle-
tek egy része ugyanis gátolja vagy
indukálja az enzimeket, ezáltal fo-
kozhatja vagy csökkentheti más,
ugyanazon enzimen metabolizáló-
dó gyógyszerhatóanyag hatását.
Ebben az esetben is érvényes azon-
ban, hogy az enzimgátlás vagy -in-
dukció mértéke és a hatás klinikai
relevanciája között nincs közvet-
len összefüggés: a közlemények
túlnyomó része olyan in vitro ered-
ményekrôl számol be, amelyek hu-
mán alkalmazás során nem figyel-
hetôk meg. A CYP450 enzimekre
kifejtett hatás a szûk terápiás tar-
tományú gyógyszerek széles körû
elterjedése után vált jelentôssé. 
Bizonyos hatóanyagok, például 
a digoxin, a teofillin vagy a war-
farin plazmaszintjének kis mérté-
kû eltérése súlyos nemkívánatos
hatásként jelentkezhet. 

Nagyforgalmú
gyógynövények

Egyes gyógynövények kiemelt fi-
gyelmet érdemelnek interakciós
potenciáljuk okán, amely a velük
foglalkozó cikkek számában is
tükrözôdik. A különleges oda-
figyelés indoka a növényeket tar-
talmazó készítmények széles körû

alkalmazása vagy kölcsönhatásaik
veszélyessége. Táblázatunk a terá-
piás gyakorlatban sûrûbben elô-
forduló vagy veszélyes következ-
ménnyel járó interakciós lehetôsé-
gek közül mutat be néhányat.

Az egyik leggyakrabban emlí-
tett gyógynövény-gyógyszer in-
terakció a páfrányfenyô (Ginkgo
biloba) véralvadásgátló hatást fo-
kozó aktivitása. A jelenség alapja
egy farmakodinámiás interakció,
ugyanis a növény PAF-antagonis-
ta hatása révén fokozza az orális
véralvadásgátlók hatását. Humán

bizonyítékok is alátámasztják,
hogy a páfrányfenyô potencírozza
az acetil-szalicilsav és a warfarin-
típusú vegyületek antikoaguláns
aktivitását. A hatás súlyának, je-
lentôségének mérlegeléséhez érde-
mes figyelembe venni, hogy több
százmillió dózis ginkgó elfogyasz-
tása során mindössze két esetben
számoltak be spontán vérzés ki-
alakulásáról, és néhány esetleírás
szól mûtét alatti fokozott vérzés
jelentkezésérôl. Bár a növény köl-
csönhatásai egy körülhatárolható
betegcsoport esetén növelhetik a
nemkívánatos hatások kockázatát,
megfelelô odafigyelés mellett vi-
szonylag szûk az a kör, akiknél ab-
szolút kontraindikált a páfrány-
fenyô készítményeinek alkalmazása.

Az orbáncfû (Hypericum perfo-
ratum) napjaink egyik legnagyobb
forgalmú gyógynövénye, amely az
egyetlen vény nélkül beszerezhetô
antidepresszánsként hazánkban is
meglehetôsen népszerû. A növény
egyes vegyületei indukálják a
CYP450 enzimeket és a permeabi-
litási glikoproteint, ezáltal számos
gyógyszer biológiai hasznosulását
rontják. Immunszupresszív terá-
pia esetén szervkilökôdéssel járó
esetek, HIV-terápiában az anti-
virális hatás csökkenése jelzik az
interakció jelentôségét. Az emlí-
tett betegek esetén a növény ellen-
javallt, azonban az egyéb gyógy-
szerekkel kialakuló interakciók
következményeinek zöme megfe-
lelô odafigyeléssel megelôzhetô, 
illetve kezelhetô.

A gyógynövény-gyógyszer interakciók relevanciája

Veszélyes placebók?
A gyógynövényekkel kapcsolatos végletes vélemények egyike szerint a növényi eredetû termé-
kek természetesek, nemkívánatos hatásoktól mentesek, ugyanakkor minden bajra található
megfelelô gyógyfû. Az ezzel ellentétesen vélekedôk megkérdôjelezik a gyógynövények hatá-
sosságát, terápiás értékét, ugyanakkor túlértékelhetik a használatukkal kapcsolatos mellék-
hatások és veszélyes gyógyszer-interakciók jelentôségét. Mint minden túlzó általánosítás, ezek
a szélsôséges vélemények is könnyen cáfolhatók, de arra mindenképp alkalmasak, hogy felves-
senek egy egyszerû, de nehezen megválaszolható kérdést: klinikailag mennyire relevánsak a
gyógynövények és gyógyszerek között kialakuló kölcsönhatások?

Néhány jelentôsebb gyógyszer-gyógynövény interakció

Gyógyszer Gyógynövény Következmény Teendô

Orális antikoagulánsok páfrányfenyô (Ginkgo biloba) vérzési idô növekedhet szoros monitorozás,

fokhagyma (Allium sativum) mûtét elôtt kontraindikált

SSRI antidepresszánsok, orbáncfû (Hypericum perforatum) szerotonerg hatás követés

egyéb szerotonerg fokozódása, 

hatású szerek szerotonerg szindróma

HIV-ellenes szerek orbáncfû (Hypericum perforatum) hatáscsökkenés kontraindikált   

Immunoszuppresszív orbáncfû (Hypericum perforatum) hatáscsökkenés kontraindikált

szerek

Digoxin, digitoxin orbáncfû (Hypericum perforatum) hatáscsökkenés követés

Orális fogamzásgátlók orbáncfû (Hypericum perforatum) áttöréses vérzés követés, egyéb védekezési 

módok alkalmazása

Orális antidiabetikumok, magas rosttartalmú hashajtók vércukorszint-csökkenés vércukorszint ellenôrzése

inzulin és élelmiszerek inzulinigény mérséklôdése

Orálisan alkalmazott édesgyökér (Glycyrrhiza glabra) szteroidok plazma- tartós alkalmazás mellôzése

szteroidok szintjének emelkedése

MAO-gátlók ginszeng (Panax ginseng) fejfájás, tremor kontraindikált Folytatás a 17. oldalon

Fotó: Dreamstime
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A manapság már széles körben
használatos, biztonságosságát
hosszú évek során bizonyított
lisinopril állatkísérletekben ered-
ményesnek mutatkozott a sclero-
sis multiplex tüneteinek enyhítésé-
ben, és talán a betegségre jellemzô
bénulást is visszájára fordíthatja –
adta hírül a közelmúltban a Pro-
ceedings of the National Academy
of Sciences (PNAS) internetes ol-
dala.

A hír önmagában is érdekes és
biztató, de nem kevésbé izgalmas
a hozzá vezetô út sem, amely nem
szûkölködik a váratlan fordula-
tokban és véletlenekben – mind-
errôl a Stanford Egyetem honlapja
számolt be. A történet hét évvel
ezelôtt kezdôdött, amikor a scle-
rosis multiplex kutatásában szak-
tekintélynek számító neurológus
professzornál, Lawrence Steiman-
nél hipertóniát diagnosztizált or-
vosa, ezért lisinopril-tartalmú vér-
nyomáscsökkentôt rendelt számá-
ra. Steinman professzor hazaér-
kezve beírta otthoni számítógépe
keresôjébe a hatóanyag nevét,
nem tudván, hogy a rendszer vala-
milyen oknál fogva minden talá-
lathoz automatikusan hozzáren-
deli a „sclerosis multiplex” kere-
sôszót is. A találati listát látva a
professzor meglepôdve tanulmá-

nyozta végig a sclerosis multiplex
és az ACE-gátlók lehetséges kap-
csolatára vonat-
kozó infor-
mációk
sorát.

E n n e k
nyomán Stein-
man munka-
c s o p o r t j a
úgy határo-
zott, hogy
a legmo-
d e r n e b b
technikák-
kal köze-
lebbrôl is
szemügyre veszi
a felmerült össze-
függéseket. Az SM-betegekbôl
származó boncolási anyagok mo-

lekuláris szintû vizsgálatai alapján
hamar nyilvánvalóvá vált, hogy
sclerosis multiplexben mind az
angiotenzin-receptorok száma,
mind pedig az angiotenzin-kon-
vertáló enzim szintje megemelke-
dik.

A kutatás következô lépéseként
azt vizsgálták, befolyásolha-

tó-e a betegség lefolyása
olyan kísér-

leti 

egereknél, amelyeknél
mesterséges úton hoz-
tak létre a sclerosis
multiplexhez igen ha-

sonló agyi elváltozáso-
kat. Kiderült, hogy a vér-

nyomáscsökkentôként elfo-
gadottnak számító dózisban al-

kalmazott lisinopril-elôkezelést
követôen nem jelentkeztek az álla-

toknál a betegség progresszióját
jelzô bénulások, de azokban az
esetekben is a visszájára lehetett
fordítani a folyamatot, ahol már
kialakult a paralízis.

Megfigyelték azt is, hogy a lisi-
nopril serkentette a regulátoros
T-sejtek proliferációját, melyek
az egyéb immunsejtek aktivitásá-
nak gyengítése révén fontos sze-
repet játszanak az autoimmun
kórképek megelôzésében. Ennek
kapcsán a kutatók kiemelik, hogy

az eddig csak vérnyomáscsök-
kentôként ismert szer a teljes

immunkompetenciát érin-
tetlenül hagyva fejti ki 
hatását.

A legfrissebb eredmé-
nyeknek – szakmai je-
lentôségükön túl – anya-
gi vonzataik sem elha-
nyagolhatók. A sclerosis
multiplex terápiájában

jelenleg használatos mo-
noklonális antitestek al-

kalmazása meglehetôsen
drága megoldás, hiszen egy-

egy beteg kezelése évente több
tízezer dollárt is felemészthet.
Számos kutatáson keresztül vezet
még az út addig, amíg a lisinopril
humán körülmények között is 
bizonyíthat, de amennyiben si-
keres lesz, a most egyetlen beteg
kezelésére elköltött pénzbôl ki-
lencvenkilenc másik beteg bizton-
ságos és hatásos kezelése is el-
végezhetô.

DR. SIMONFALVI ILDIKÓ

Új és olcsó terápia sclerosis multiplexben?

Véletlenek összjátéka
Egy vérnyomáscsökkentô szerrôl kiállított orvosi recept és egy
számítógépes programhiba – a véletlen egybeesésnek köszönhe-
tôen egy olcsó, mégis hatásos gyógyszer az antihipertenzívumok
közül átkerülhet a sclerosis multiplex terápiás eszköztárába is.
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Bár nem tartozik a gyógynövé-
nyek közé, a grapefruit CYP450
enzimgátló hatása miatt kiemelt
figyelmet érdemel. Egyes gyógy-
szerhatóanyagok plazmaszintjé-
nek növelésén kívül a növény elsô-
sorban azzal került a tudományos
érdeklôdés középpontjába, hogy
gátolja a humán ösztrogének le-
bomlását. Bár egyes ösztrogén-
metabolitok karcinogén hatása
közismert, a szakemberek köré-
ben is nagy feltûnést keltett az a
2007-ben közölt prospektív vizs-
gálat, amelyben ötvenezer nô ada-
tait elemezve a grapefruitfogyasz-
tás és a melldaganatok incidenciá-
ja között mutattak ki összefüg-
gést. Azóta élénk vita bontakozott
ki a gyümölcs veszélyességével
kapcsolatban, amihez bôséges for-
rásul szolgált az a több mint 100
ezer nô bevonásával végzett vizs-
gálat, amely a korábbival ellentét-
ben nem igazolta, hogy a sok grape-
fruitot fogyasztóknál fokozódna a
daganat rizikója. 

A táblázatban bemutatott 
példák jól szemléltetik, hogy a
(gyógy)növény-gyógyszer interak-

ciók alul- vagy túlértékelése egy-
aránt helytelen. Minden egyes be-
teg esetében egyéni értékelésre van
szükség, és a kontraindikációt
ugyanolyan alapos mérlegelésnek
kell megelôznie, mint egy gyógy-
szer terápiás célú ajánlását. Bár a
gyógynövények orvosi kontroll
nélküli alkalmazása bizonyos ese-
tekben kedvezôtlenül befolyásol-
hatja a farmakoterápiát, az indo-
kolatlan tiltás könnyen „rejtôzkö-
dô magatartást” alakíthat ki a be-
tegben, aki az orvos tudta nélkül,
egyéni döntés alapján tovább al-
kalmazhatja a növényi szereket.

Praktikus szempontok

Jól mûködô orvos-beteg kommu-
nikációval jelentôsen csökkenthe-
tô a gyógyszer-gyógynövény in-
terakciók esélye. Fontos tudatosí-
tani a betegekben, hogy a gyógy-
szerek hatását nemcsak más
gyógyszerek befolyásolhatják, ha-
nem minden, amit elfogyasztanak,
így a táplálék és az étrend-kiegé-
szítôk, gyógytermékek is. Különö-
sen oda kell figyelni a szûk terá-
piás tartományú szerekre (war-
farin, digoxin, immunoszupreszív

szerek, fenitoin, fenobarbitál stb.),
ezért érdemes felhívni a beteg fi-
gyelmét arra, hogy minden új ter-
mék alkalmazását, legyen az gyógy-
szer vagy étrend-kiegészítô, be-
szélje meg kezelôorvosával. Vese-
és májkárosodott, terhes vagy idôs
betegek esetében még nagyobb
körültekintésre van szükség. 

A kis terápiás indexû gyógysze-
reken kívül egyes krónikus keze-
lésre szolgáló készítményeknél
(vérnyomáscsökkentôk, antidia-
betikumok, antihiperlipidémiás
hatóanyagok) ugyancsak elenged-
hetetlen a kezelés hatásosságának
ellenôrzése és indokolt esetben 
a növényi készítmény elhagyása.
A farmakokinetikai interakciók
mérsékelhetôk, ha a növényi szert
és az egyéb gyógyszert legalább
egy óra különbséggel veszik be. 
A mûtétek alatti fokozott vérzé-
kenység megelôzésére nem felesle-
ges és eltúlzott óvatosság a terve-
zett beavatkozás elôtt egy héttel
felfüggeszteni a gyógynövény-ere-
detû termékek alkalmazását.

A gyógynövénykészítmények
mérlegelés nélküli elutasítása nem
indokolható azzal, hogy alkalma-
zásuk több hátránnyal (például az

interakciók kockázatának növe-
kedésével) jár, mint elônnyel. A je-
lentôsebb gyógynövények eseté-
ben tudniillik nemcsak a hatásos-
ság dokumentált, hanem gyógy-
szerekkel kialakuló kölcsönhatá-
sukat is alaposan felderítették. 
A bizonyítékokon alapuló gyógyí-
tás mûveléséhez ezek ismerete és
figyelembe vétele is hozzátartozik. 

Az interakció jellegét és intenzi-
tását azonban nem elsôsorban 
a növény, hanem az abból elôállí-
tott készítmény határozza meg. 
A kölcsönhatások, nemkívánatos
hatások forrása ugyanis nemrit-
kán a rossz minôségû termékben
jelen lévô szennyezôanyag. Ma-
napság annak lehetünk tanúi,
hogy féllegális/illegális terjesztési
csatornákon egyre nagyobb arány-
ban jelennek meg hamisított ké-
szítmények, szintetikusak és nö-
vényiek egyaránt. Az ebbôl faka-
dó rizikó kiküszöbölése a legna-
gyobb orvosi szakértelem mellett
is megoldhatatlan feladatot je-
lenthet.
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