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gyógynövényekkel történô gyógyítás mégsem
tûnt el teljesen az orvostudomány eszköztárá-
ból. Az elmúlt mintegy 20-25 évben az emberek

újra felfedezték maguknak a növényi szereket. Alkal-
mazásuk növekvô népszerûsége miatt orvosi és gaz-
dasági szempontból egyaránt fontos kérdéssé vált,
hogy tisztázzuk, hol van helyük a növényi gyógysze-
reknek, illetve milyen feltételek mellett fogadhatók el
a racionális, korszerû terápia eszközeként.

Fitoterápia

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslése
szerint Földünkön a betegek legalább 80%-át nagy-
részt vagy kizárólag természetes szerekkel kúrálják.
A fejlett ipari országokban használatos gyógysze-
reknek is mintegy 40%-a származik természetes for-
rásból.

A gyógyszerkészleten belül a természetes ható-
anyagokhoz tartozik az a több mint 100 növényi ve-
gyület, amelyekbôl egyetlen izolált hatóanyagot tar-
talmazó gyógyszereket állítanak elô. Ezek többnyire
erôs hatású szerek és orvosi rendelvény alapján kerül-
nek a betegek kezébe bizonyított terápiás és gyógy-
szerészeti minôségben. Az izolált növényi hatóanya-
gok felhasználása mellett jelentôs azon gyógynövé-
nyek köre, amelyeket különbözô kivonatok formájá-
ban alkalmaznak, mint a fitoterápia gyógyszerkincsét.
Utóbbiakat önmagukban, gyakrabban adjuvánsként
alkalmazzák a gyógyszeres terápiában, és az öngyó-
gyításnak is fontos eszközei.

A fitoterápiás kutatáson belül három területen fo-
lyik különösen aktív kutatómunka:
• A modern eljárásokkal egyre könnyebbé és gyor-

sabbá válik a gyógynövények hatóanyagainak

azonosítása, a kísérô anyagok megismerése, ami
kedvezô hatással van a terápiás és gyógyszerésze-
ti minôségbiztosításra és a standardizálási lehetô-
ségekre.

• Molekuláris biológiai tesztrendszerek segítségével
lehetôvé válik a növényi kivonatok teljes hatáspro-
filjának és szinergikus kölcsönhatásainak felderíté-
se, ami a valóban oki terápia alapja lehet.

• Az elôzôek eredményei alapján a standardizált ké-
szítményekkel egyre pontosabb klinikai vizsgála-
tokat lehet végezni, és lehetôvé válik a fô ható-
anyagok farmakokinetikájának, valamint biológiai
értékesíthetôségének vizsgálata is.

Biztonságos, bizonyítékokon alapuló fitoterápia
csak akkor valósítható meg, ha igazolni tudjuk a ké-
szítmények hatásosságát és meg tudjuk határozni
azok haszon/kockázati értékét. Ehhez elengedhetet-
len a mellékhatások és gyógyszerkölcsönhatások is-
merete is. A farmakovigilancia rendszer kiépítését fi-
toterápiás készítményeknél is szorgalmazzák. Ennek
köszönhetôen napjainkra jelentôs adatbázis gyûlt ösz-
sze, jelezve, hogy a több évszázados tapasztalat sem
helyettesítheti a tudományos igénnyel lefolytatott ár-
talmatlansági vizsgálatokat. Farmakokinetikai ismere-
teink a fitoterápiás készítményeknél szegényesek, ho-
lott ilyen irányú adatgyûjtés elôsegítheti a tradicionális
alkalmazások megértését, megalapozhatja az optimá-
lis dozírozást, ezzel hozzájárulhat a fitoterapeutiku-
mok hatásos és biztonságos alkalmazásához. Ennek
nélkülözhetetlen része az esetleges gyógyszerköl-
csönhatások kiszûrése.

Egy beteg kezelésekor kötelességünk, hogy a lehet-
séges mellékhatásokat és gyógyszer-interakciókat elke-
rüljük, vagy a létezô interakciókat idôben felismerjük és
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Friss vagy szárított növények, illetve növényi alapú termékek használata egy-egy betegség
megelôzésére, kezelésére és gyógyítására a 19. század közepéig szinte egyeduralkodó volt 
az orvostudomány terápiás lehetôségei között. Ezt követôen viszont a medicina figyelme 

a szintetikusan elôállított hatóanyagok felé fordult, s ezek olyan elônyre tettek szert a fitoterápiával
szemben, hogy a gyógynövényekkel való gyógyítás sok akut betegség esetén elavulttá vált. 
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jelentôségüket a betegre vonatkozóan értékeljük. A fito-
terápiás készítményekrôl ma még hiányosak az ismere-
teink. A megfelelô szemlélet és nélkülözhetetlen adat-
gyûjtés és kutatás nélkül a gyógynövények iránt
megnyilvánuló fokozott érdeklôdés nosztalgia marad,
és nem valósul meg a növényi készítmények valódi be-
illesztése az általános gyógyszeres terápiába.

Orbáncfûkészítmények 
(Hypericum perforatum)

A depresszió népbetegség. Prevalenciája világszerte
meghaladja a 10%-ot, a felnôttek körülbelül 20%-a, a
felnôtt nôk közel 30%-a pedig élete során legalább
egyszer megbetegszik depresszióban. A fel nem is-
mert vagy nem megfelelôen kezelt depresszió az
egyik leggyakoribb kiváltó vagy súlyosbító tényezôje
a tartós munkaképtelenségnek, a családok széthullá-
sának, az alkohol/drog problémáknak és különbözô
szomatikus betegségeknek.

A gyógynövények iránt megnyilvánuló fokozott ér-
deklôdés, a nagyszámú klinikai vizsgálat eredménye,
nem utolsó sorban az összességében mintegy tízszer
ritkábban elôforduló mellékhatások miatt a könnyû és
közepes súlyosságú reaktív és neurotikus depressziók
kezelésére elôtérbe került az orbáncfûkészítmények
alkalmazása. Napjainkban a legkeresettebb fitofarma-
konok egyike, fôként Németországban és az USA-ban;
de a legnagyobb kereskedelmi forgalmú 13 gyógynö-
vény között az elsôk között található az orbáncfû a
legtöbb európai országban.

A több mint 2000 éve gyógynövényként számon-
tartott Hypericum perforatum L. hangulatjavító hatá-
sáról a korai 12. századból vannak ismereteink.

A közönséges orbáncfû az orbáncfûfélék (Hyperi-
caceae) családjába tartozó nemzetség leggyakoribb fa-
ja hazánkban és Európa-szerte. Növényi drogként a
10-100 cm magas, dúsan elágazó évelô növény virág-
zó hajtásait (Hyperici herba), ritkábban virágzatát (Hy-
perici flos) gyûjtik. A Hyperici herba hivatalos drog-
ként szerepel az Európai Gyógyszerkönyvben (Ph.
Eur. 5) és az érvényes Magyar Gyógyszerkönyvben is.

A kereskedelemben beszerezhetô valamennyi or-
báncfûkészítmény, illetve gyógyszeralapanyag a drog
60-70%-os etilalkoholos extrakciójával készül, alapve-
tôen azon indokból, hogy a jelenlegi állásfoglalás sze-
rint hatóanyagnak a növény összkivonatát tekintjük.
Indokolt és eredményes lehet az orbáncfû terápiás
felhasználása a frissen készített forrázat alkalmazásá-

val is. A javasolt dózis 2-4 g finoman aprított drog 150
ml forrásban lévô vízzel készített kivonata, 10 perc ál-
lásidô utáni szûréssel.

Az orbáncfû a farmakológiailag aktív vegyületek
valóságos kincstára. Fôbb, terápiás hatáshordozó ve-
gyületcsoportok: 
• naftodiantronok (0,1–0,3%): hipericin, pszeudohi-

pericin és származékai; 
• floroglucinolok (2-4%): hiperforin és adhiperforin; 
• flavonoidok (2-4%): hiperozid, antozid, kvercetin,

kvercitrin, izokvercitrin, biflavonoidok, 
• xantonok (0,2-0,7%): tetrahidroxi-xantonok; illó-

olaj (0,1-0,3%) mono- és szeszkviterpén kompo-
nensekkel, proantocianidinek és tanninok (6-
15%); egyéb vegyületek.

Az orbáncfûdrogot a népgyógyászatban ôsidôk
óta alkalmazzák: külsôleg fôként sebgyógyításra, ne-
hezen gyógyuló sebek, zúzódások, égési sérülések,
csípések kezelésére; belsôleg gyomor- és nyombélfe-
kély, emésztési rendellenességek, alvászavarok gyó-
gyítására.

Az utóbbi évtized igen intenzív kutatásainak kö-
szönhetôen napjainkra terápiás alkalmazását a farma-
kodinámiás és farmakokinetikai vizsgálati eredmé-
nyek megnyugtatóan megalapozták, és kiterjedt
ismereteink vannak a biztonságos alkalmazást érintô
mellékhatásokról és kölcsönhatásokról is.

1. ábra Hypericum perforatum
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Eszerint az orbáncfûkivonatok feltételezett hatás-
mechanizmusának összetevôi az alábbiak:
• Mono-amino-oxidáz (MAO) és/vagy katekol-0-

metiltranszferáz (COMT) gátlás, tehát a katekol-
aminok lebontásának blokkolása. A csökkent
MAO és COMT aktivitás, illetve következménye-
ként az emelt katekolaminszint a szervezet legtöbb
funkcióját serkenti. A Hypericum-kivonatok az el-
végzett kísérletek során enyhe és közepes de-
pressziós esetekben a hangulat és kezdeményezô-
képesség javulását eredményezték a MAO és
COMT aktivitás gátlása révén.

• Igazolták a szerotonin-, dopamin- és noradrenalin-
visszavétel gátlását.

• Megállapították, hogy feszültségoldó hatásuk miatt
az orbáncfûkivonatok enyhítették vagy megszün-
tették az idegességgel járó pszichoszomatikus pa-
naszokat.

• Feltételezik, hogy a bôr fénymegkötô képességé-
nek javítása, azaz a melatoninszint emelése révén
fokozzák azokat a fotobiokémiai reakciókat, ame-
lyek segítenek normalizálni a szerotoninszintet.

• Igazolták a gamma-amino-vajsav (GABA) -transz-
misszió modulációját.

• Feltételezik a stresszhormon szintjének csökken-
tését.

Az orbáncfû-készítmények farmakokinetikai vizs-
gálataiban számos komponense közül általában a jel-
zett hipericint használták markerként. A készítmény
adása után 1-3 órával a hipericin kimutatható volt a
plazmában. Hipericinre számolva a biohasznosulás
10-14% volt. A terminális felezési idôt adagtól függet-
lenül kb. 30 órának találták (Remotiv® filmtabletta).

Az orbáncfû antidepresszáns hatását számos klini-
kai vizsgálat igazolta. Német kutatók az orbáncfüvet a
fluoxetinnel (Prozac®), az egyik legsikeresebb anti-
depresszánssal hasonlították össze. Megállapították,
hogy a klinikai tesztben a kétféle kezelés egyenértékû
volt. Jóval ritkább és kevesebb mellékhatása miatt
enyhe–középsúlyos depresszióban ezért elsôként ja-
vasolt szerként emelik ki az orbáncfûkészítményt. To-
vábbi klinikai vizsgálatok azt mutatják, hogy standar-
dizált Hypericum-kivonatok alkalmazásával nemcsak
a pszichés panaszok javultak egyértelmûen, hanem a
szomatikus tünetek is, például a légzési nehézségek
és nyomásérzés a kezelés elôtti értékhez képest 47%-
kal javult. 70%-kal kisebb arányban fordultak elô ön-

gyilkossággal kapcsolatos gondolatok, a pszichés fé-
lelem 49%-kal, míg az alvászavarok 47%-kal mutattak
jobb eredményt.

Kettôs-vak, randomizált és placebo-kontrollált
multicentrikus tanulmányban igazolták, hogy egy ma-
gas koncentrációjú orbáncfûkészítmény már napi
egyszeri alkalmazás esetén is meggyôzô terápiás
eredményhez vezet könnyû–középsúlyos depressziós
betegekben. A készítménnyel kezeltek 64%-a elége-
dett volt a hathetes, compliance-barát fitoterápiával.

Az antidepresszáns hatás a kezelés megkezdése
után általában 10-14 napon belül jelentkezik. Négy-
hat hetes kezelési periódusok ajánlottak.

Az orbáncfûkészítmények jól tolerálhatók. Az elô-
forduló mellékhatások gastrointestinalis eredetûek,
általában átmeneti jellegûek. A fotoszenzibilizáló ha-
tás miatt – különösen nagyobb dózisoknál – fehérbô-
rûeknél allergiás bôrreakció jelentkezhet. Alkalmazá-
suk alatt a napozás, szolárium ellenjavallt. A WHO
mellékhatás-figyelés adattárában a 90-es évek végén
mintegy 60 jelzés szerepel (allergia és bôrtünet 16;
pszichiátriai rendellenesség 15; perifériás idegrend-
szeri tünet 5; légzôrendszeri tünet 4; véralvadási rend-
ellenesség 4; emésztô-szervrendszeri rendellenesség
2; egyéb 11).

E számok – figyelembe véve az orbáncfûkészítmé-
nyek alkalmazásának volumenét – csekélynek tekint-
hetô, amit megerôsítenek a klinikai vizsgálatok ösz-
szegzései is. Ezek szerint az orbáncfûkészítmények jó
elviselhetôsége és hatása mellett szól az általában ki-
tûnô (> 95%) compliance.

Gyógyszer-interakciók

Az utóbbi években az egészségügyi hatóságok világ-
szerte felhívták a figyelmet arra, hogy a Hypericum
perforatum drogja (Hyperici herba) és készítményei
befolyásolhatják több, egyidejûleg alkalmazott gyógy-
szer hatását.

Az orbáncfûkészítménnyel egyidejûleg szelektív
szerotonin-reuptake-gátló antidepresszánsokat (paro-
xetin, fluoxetin) használó betegeknél farmakodinámi-
ás interakció révén a szerotoninszint növekedését ír-
ták le. Szerotonin szindróma alakulhat ki, amelynek
klinikai következményei jelentôsek.

Fokozhatják a nefazodon, trazodon mellékhatá-
sát. A kérdést in vitro is tanulmányozták neuroblasto-
ma sejtvonalon, és egyértelmûen igazolták a szeroto-
nin receptorokra kifejtett hatást. Hasonlóképpen



59
CSALÁDORVOSI FÓRUM2005/2

Dr. Kéry Ágnes FITOTERÁPIA

fokozhatják az orbáncfûkészítmények a MAOI-k hatá-
sát, illetve toxicitását.

Lithiummal kezelt, bipoláris depresszióban, külö-
nösen annak mániás fázisában szenvedô betegeknél
az egyidejûleg alkalmazott orbáncfûkészítmény az ál-
lapot romlását eredményezheti a Hypericum ható-
anyagok szerotoninvisszavétel-gátlása okán.

Egyre több megfigyelés és kísérleti adat támasztja
alá, hogy az orbáncfû hatóanyagai befolyásolják a máj
citokróm P450 enzimrendszerét. Növelik egyes izoen-
zimek aktivitását, ezáltal megváltozhat az egyidejûleg
alkalmazott azon gyógyszerek aktivitása, melyek az
adott izoenzim szubsztrátjai lehetnek.

Az EMEA, az EU gyógyszerügyi hatósága állásfog-
lalásában kimondja, hogy a Hypericum perforatum
fentiekben említett interakciós hatásai valószínûleg a
készítmények citokróm P450 rendszerre kifejtett hatá-
sa a rendszer egyes izoenzimjeinek indukációjával
kapcsolatos. Az orbáncfû-tartalmú készítmények en-
ziminduktív hatására csökkenhet, másrészt a készít-
mények megvonása esetén hirtelen megemelkedhet,
felerôsödhet egyes gyógyszerek plazmaszintje, hatá-
sa, toxicitása.

Az indinavir (Crixivan®) (proteáz-inhibitor, HIV-
fertôzés elleni gyógyszer) esetében az interakció a Hy-
pericum perforatum CYP 3A4 izoenzimre kifejtett indu-
kációján alapul, és szubterápiás indinavir-plazma-
szintet eredményezhet. Klinikailag ennek azért van
igen nagy jelentôsége, mert a szubterápiás indinavir-
plazmakoncentráció rezisztencia kialakulásához, a te-
rápia hatástalanságához vezethet. Bár egyelôre nem
tudni, hogy hasonló mechanizmussal kell-e számolni
az egyéb proteáz-inhibitorok esetében is, az EMEA el-
lenjavallja Hypericum perforatum tartalmú készítmé-
nyek alkalmazását a proteáz-inhibitorokkal és nem-
nukleozid-reverztranszkiptáz-inhibitorokkal kezelt
betegekben. Egészséges önkénteseken végzett vizsgá-
latok azt mutatták, hogy 8 óránkénti indinavir-bevitel-
nél (800 mg) 57%-os, illetve 81%-os extrapolált plazma-
koncentráció-csökkenést eredményezett a 30x300 mg
orbáncfûkészítmény egyidejû alkalmazása.

Az orbáncfû-hatóanyagok citokróm P450 rendszer-
re, pontosabban a CYP 1A2-re kifejtett indukációja
okozza a theophyllin-, cyclosporin-, clozapin-, olan-
zapin-, clomipramin-, imipramin-tartalmú gyógysze-
rekkel való interakciót.

Amikor theophyllint orbáncfûkészítménnyel együtt
alkalmaznak, a gyógyszer szérumszintje csökken, de
közöltek olyan eseteket is, amikor a theophyllin-plaz-

maszint hirtelen megemelkedése mögött a Hypericum
hatóanyagú preparátum használatának hirtelen meg-
szakítása állt.

A warfarin antikoaguláns hatása veszélyeztetett,
ha a beteg egyidejûleg orbáncfûkészítményeket alkal-
maz. A CYP2C9 indukációja miatt csökkenhet a
gyógyszer plazmaszintje. Ugyancsak szubterápiás
plazmakoncentrációt tapasztaltak a phenprocoumon,
az elnyújtott hatású antikoaguláns alkalmazásánál.

Több közlemény foglalkozik a cyclosporinok és a
Hypericum perforatum interakciójának kérdésével.
Transzplantáción átesett betegek immunszuppresszív
terápiájában kiemelkedô jelentôsége van a specifiku-
sabb hatású, celluláris immunitást gátló preparátu-
moknak, de különösen a cyclosporinnak, amely ép-
pen e tulajdonsága miatt elônyösen alkalmazható 
a transzplantátum kilökôdésének gátlására. A cyclo-
sporin ezért a transzplantológiában használt immun-
szuppresszív szerek közül kiemelkedô fontosságú,
újabban pedig az autoimmun betegségek kezelésében
is fokozódó szerephez juthat. Ismert, hogy a cyclospo-
rin biotranszformációját számos más gyógyszer befo-
lyásolja. E gyógyszerek körét bôvítik az orbáncfûké-
szítmények a cyclosporint metabolizáló citokróm P450
indukációja révén. Növelik a cyclosporin clearance-ét,
ezért annak vérszintjét csökkentik. E hatásmechaniz-
mushoz társul – feltételezések szerint – az intestinalis
P-glikoprotein indukciója, amely hozzájárul az oráli-
san adagolt cyclosporin vérszintjének csökkenéséhez.
Esetleírásokból életet veszélyeztetô interakciókat is-
merünk szív- és májtranszplantált betegekben.

Szórvány adatok ismertek további gyógyszerek
interakcióiról Hypericum perforatum hatóanyagok-
kal. Ezen esetek mögött az elôzô példákhoz hasonló-
an valamelyik P450 izoenzim indukációja áll. Az or-
báncfû-tartalmú készítmények enziminduktív hatá-
sára felgyorsul ezen gyógyszerek metabolizmusa (pl.
orális fogamzásgátlók: ethinyloestradiol + desogest-
ral; makrolid antibiotikumok, nonszedatív antihisz-
taminok, fenobarbiturát stb.) és csökken vérszintjük.
E folyamatok idôbeli lefolyásának elôrejelzése meg-
lehetôsen nehéz. Bonyolíthatja a képet, ha az enzim-
induktor adagját csökkentik, pl. megszakítják az or-
báncfûkészítmény alkalmazását és nem történik meg
az alkalmazott gyógyszer adagjának megfelelô mó-
dosítása. Esetenként túladagolás is bekövetkezhet az
elmaradó induktorhatás miatt.
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Szólni kell a digoxinnal való interakció kérdésrôl
is, ahol feltételezik a CYP 3A4 és a P-glikoprotein in-
dukációt és következményeként a digoxin-vérszint
csökkenését. Klinikailag ez igen jelentôs, mert a
szubterápiás digoxin-plazmaszint veszélyezteti a be-
teg állapotát, másrészt az orbáncfûkészítmény hirte-
len megvonása a toxikus tünetek elôtérbe kerülését
eredményezheti.

Mivel az orbáncfû hatóanyagok közül a naftodiant-
ronok (hipericin és származékai) fotoszenzibilizáló
hatásúak, minden olyan gyógyszerrel együtt alkal-
mazva interakciós veszélyt jelenthetnek, amelyek ön-
magukban is ezzel a mellékhatással rendelkeznek. A
fotoszenzibilizáló mellékhatású gyógyszerek listája
meglehetôsen hosszú (piroxican, phenylbutazon, fu-
rosemid, oxytetracyclin, ibuprofen stb.), így ezen in-
terakciók lehetôségére feltétlenül gondolni kell.

Az orbáncfûkészítmények jelentôs tannin (polife-
nol) -tartalma gátolhatja a vas felszívódását. Ezt érde-
mes figyelembe venni még az általában alacsonyabb
hatóanyagtartalmú tea gyógyszerformánál is.

Túlmenôen a szakfolyóiratokban megjelenô far-
makológiai, kinetikai, klinikai vizsgálatok eredmé-
nyein és az esetleírásokon, a világ fejlett országainak
(pl. Kanada, Svédország, USA, Magyarország stb.)
gyógyszerügyi hatóságai is állást foglaltak, és ennek
alapján elôírták a Hypericum perforatum tartalmú ké-
szítmények betegtájékoztatójának módosítását. A
módosítások lényege hazánkban is abban áll, hogy a
tájékoztatóban meg kell nevezni azokat a gyógysze-
reket, melyek alkalmazása esetén tilos a Hypericum
perforatum (orbáncfû) tartalmú készítmények alkal-
mazása.

A Hypericum perforatum drogja, a Hyperici herba
hivatalos az Európai Gyógyszerkönyvben (Ph. Eur. 5)
és hivatalos lesz a készülô VIII. Magyar Gyógyszer-
könyvben (Ph. Hg. VIII.). Az orbáncfû herba szaba-
don nem, kizárólag gyógyszertárban forgalmazható
[203/2002. (IX.14.) Korm. rendelet 6. sz. melléklete].

Jelenleg gyógyszerként törzskönyvezett orbáncfû-
készítmény a hazai forgalomban a Hypericum Stade®

kapszula, a Remotiv® és Remotiv® extra filmtabletta, a
Laif® 600 filmtabletta, a Hypericon® filmtabletta, a
Helarium Hypericum® drazsé és a Remifemin® plusz
tabletta. Gyógyszernek nem minôsülô gyógyhatású
készítményként a Modigen 300 mg kapszula és a
Sanhelios Johanniskrautöl kapszula ismert.

A Hyperici herba ezen kívül több teakeveréknek
és összetett készítménynek is alkotórésze, ezekben

az orbáncfû hatóanyagok mennyisége jelentôsen ki-
sebb [Melius tisztító tea, Fitosenior csepp, Nyugtató
teakeverék (Naturland), Telma teakeverék, Gastrosol
csepp stb.].

Összefoglalás

Az orbáncfû (Hypericum perforatum) -tartalmú tradi-
cionális készítmények napjainkra a hatóanyag-vizsgá-
latok, a standardizálás, a hatásprofil és a szinergizmus
feltárása, valamint a klinikai hatásosság és biológiai
értékesíthetôség megismerése révén beilleszthetôk az
általános gyógyszeres terápiába. Gyógyszerészi és te-
rápiás minôségük alapján megfelelnek a racionális fi-
toterápia feltételrendszerének. Széles körû, biztonsá-
gos alkalmazásukhoz azonban nélkülözhetetlen a
potenciális interakciók megismerése. Fontos tehát,
hogy a családorvosok a kockázatos interakciók lehe-
tôségével tisztában legyenek. Az adott gyógynövény-
készítményt tehát szükséges beilleszteni a terápiába,
nem elfeledve, hogy az orbáncfû hatóanyagok szá-
mos kedvezô terápiás hatással bírnak. ◆
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