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1. ÚVOD 

 

V poslední době došlo k významnému rozvoji vyuţití bylinné léčby. 

Bylinná léčba zahrnuje potravní doplňky, které obsahují léčivé rostliny buď 

samotné nebo ve směsích. Bylinná léčiva jsou rostliny nebo jejich části 

pouţívané pro jejich vůni, chuť a/nebo terapeutické vlastnosti, jsou 

klasifikována jako potravní doplňky s neregulovanou podmínkou na  přesnost 

obsahu aktivních sloţek nebo účinnost a bezpečnost aktivních sloţek. /1/ 

Uţití fytoterapie  roste celosvětově, ale existuje populární vnímání, ţe tento 

druh přístupu je přírodní a tudíţ bezpečnější neţ tradiční medicína, kvůli tomu 

není uţití obvykle konzultováno s lékařem. Ovšem, i kdyţ je mnoho bylinných 

léčiv relativně neškodných, v přírodě některé z těchto terapií mají potenciálně 

škodlivé vedlejší účinky nebo neţádoucí interakce s jinými medikacemi. /2/ 

Můţe dojít k interakcím mezi bylinnými léčbami a předepsanými léky  a ty 

mohou vést k váţným klinickým následkům. Existují jiné teoretické interakce 

indikované preklinickými daty. Předpokládá se, ţe roli v těchto interakcích 

hrají farmakokinetické a/nebo farmakodynamické mechanismy. Klinický 

význam interakcí léčivá rostlina - lék závisí na mnoha faktorech spojených 

s jednotlivou léčivou rostlinou, lékem, pacientem. Léčivé rostliny by měly být 

vhodně označeny  upozorněním na moţné interakce, jestliţe jsou uţívány 

společně s léky, a doporučením konzultace s  praktickými lékaři. /3/ 

Opakovaně se v klinických studiích potvrdilo, ţe s rostoucím počtem 

uţívaných léčiv stoupá také incidence neţádoucích účinků a riziko výskytu 

lékových interakcí. Při průměrné konzumaci do 5 léků bylo riziko neţádoucí 

reakce 4%, 6-10 léků 7%, 11-15 léků 15%, ale jiţ 40 % při současném uţívání 

16 a více léků. /4/ 

 

 

 

 



5 

2. CÍL PRÁCE 

 

Cílem této diplomové práce bylo zpracovat formou rešerše přehled o 

léčivých rostlinách, případně přírodních látkách a potravinových doplňcích 

rostlinného původu, u kterých dochází při současném uţívání syntetických léků 

k vzájemným interakcím. Vycházela jsem převáţně z internetových databází 

Web of Science, Current Contents Connect, SpringerLink a zpracovala jsem 

období od roku 2002 aţ do března 2007. 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

 

3.1 Fytoterapie 

 

3.1.1 Úvod 

 

Vyuţívání rostlin v lékařství je patrně stejně staré jako lidstvo samo, léčivé 

rostliny provázejí člověka v průběhu celé etapy jeho historického vývoje a 

léčivé rostliny byly vlastně prvními léky, se kterými se člověk setkal. Jiţ od 

starověku patřily mezi nejdostupnější a mnohdy jediné léčebné prostředky. Aţ 

do konce středověku byla léčba léčivými rostlinami plně vyuţívána jak 

“oficiální” medicínou, tak lidovým léčitelství. Jejich výběr a způsob pouţití 

vycházel zpočátku především z náhodných nebo intuitivních poznatků. Do    

18. století bylo bylinářství obvyklou formou léčby. Následný rozmach chemie 

a výroba syntetických léčiv vytlačily léčivé rostliny a jejich pouţívání do 

ústraní. Postupně se však lidé začínají vracet k léčivým rostlinám a během 

posledních dvaceti let zájem o ně opět vzrůstá. Stále více lidí má totiţ pochyby 

o rozsahu uţívání syntetických léků a také o jejich vedlejších účincích, někdy 

alarmujících. Světová zdravotnická organizace odhaduje, ţe je bylinářství na 

celém světě praktikováno třikrát aţ čtyřikrát častěji neţ klasická medicína. /5/ 

 

3.1.2 Výhody fytoterapie 

 

 Bezpočet lidí začíná pouţívat na drobné obtíţe a méně závaţná 

onemocnění bylinné léky a dokonce uţ i někteří klasičtí lékaři se ve velké míře 

spoléhají na léky z léčivých rostlin. Navíc stále narůstá počet odborných 

fytoterapeutů, kteří léčí většinu nemocí svých pacientů pomocí rostlinných 

produktů. Někteří fytoterapeuti pouţívají pouze přírodní zdroje, a proto 

povaţují snahu farmaceutického průmyslu najít "aktivní sloţky" v rostlinách 

(jeţ se poté extrahují či vyrábějí synteticky a uţívají v lécích) za nedostatečné. 
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Důvodem je skutečnost, ţe působení léčivých rostlin jako komplexu celé řady 

účinných látek v jedné rostlině se mnohdy v příznivém smyslu liší od účinků 

jednotlivých izolovaných přírodních látek nebo chemických léků. V mnoha 

případech umoţňují rostliny bezpečnější a účinnější léčbu neţ izolované 

sloţky. Kaţdá léčivá rostlina je malou chemickou laboratoří. Proto vedle 

hlavního specifického účinku, tedy proti něčemu, léčivé rostliny vţdycky 

vykazují ještě nespecifické, všeobecně posilující účinky, které jednotlivé 

chemické látky, byť přírodního původu, vykazovat přirozeně nemohou. V 

důsledku bohaté obsahové skladby svých látek mají léčivé rostliny mimořádně 

široké spektrum účinku, coţ je velmi výhodné, protoţe takový lék zasahuje na 

více místech najednou. To je důleţité, zejména i v těch případech, kdy není 

zcela přesně zjištěná diagnóza.  

Fytoterapeuti vidí v pacientovi jednotlivce, který má své individuální 

slabosti a potřeby, a proto i léčba odpovídá specifickým poţadavkům, které se 

navzájem odlišují. Z těchto důvodů je kaţdé předepisování individuální a nelze 

automaticky doporučovat všem stejné léčivé rostliny či léky. Fytoterapie není 

zdaleka metodou všemocnou, ale není ani zastaralou, překonanou a bezcennou 

formou léčení, jak se domnívají někteří lékaři. Při správném vyuţití jde o velmi 

cennou a účinnou metodu na cestě za znovunabytím ztraceného zdraví; její 

hodnotu dále zvyšuje moţnost jejího rozsáhlého vyuţití v prevenci proti 

nemocem. Navíc perspektivy fytoterapie jsou nevyčerpatelné, protoţe dosud 

byla prozkoumána jenom malá část světového rostlinstva. /5/ 

 

3.2 Lékové interakce 

 

3.2.2 Úvod 

 

Léková interakce je definována jako ovlivnění farmakokinetických či 

farmakodynamických vlastností léku jiným lékem, potravou, nápojem či 

vlivem jiných chemických látek z okolního prostředí. Stejně jako neţádoucí 
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účinky léčiv jsou lékové interakce podceňovaným zdrojem nemocnosti 

populace. Opakovaně se v klinických studiích potvrdilo, ţe s rostoucím počtem 

uţívaných léčiv stoupá také incidence neţádoucích účinků a riziko výskytu 

lékových interakcí. 

Lékové interakce mohou být klasifikovány podle různých kritérií. Základní 

rozdělení je podle mechanismu účinku na farmakodynamické a 

farmakokinetické, které se potom dále dělí na různé úrovně interakce (fáze 

absorpce, distribuce, biotransformace, exkrece- ADME). Jiný pohled na lékové 

interakce hovoří o lékových interakcích ţádoucích a lékových interakcích 

neţádoucích. Ve své podstatě můţe většina lékových interakcí pacienta za 

určitých podmínek ohrozit, ale někdy lze vzájemné zvýšení nebo sníţení 

účinku léků terapeuticky vyuţít. Příkladem jsou lékové kombinace v terapii 

hypertenze, epilepsie či bolesti. Z praktického pohledu je přínosem rozdělení 

na ţivot ohroţující, klinicky významné a méně významné lékové interakce. 

 Z pohledu lékových interakcí skýtají volně prodejná léčiva principiálně 

stejná rizika jako léky vázané na předpis. Významným článkem v prevenci 

těchto rizik je lékárník nebo farmaceutický asistent, kteří při prodeji OTC 

léčiva mohou předejít potenciálně závaţným lékovým interakcím. Ještě více 

podceňovanou skupinou z pohledu rizik jsou fytofarmaka, potravinové doplňky 

a různé sloţky potravy. Mohou působit srovnatelná rizika jako léky 

předepisované na lékařský předpis. /6/ 

Mezi léčiva, u nichţ se interakce objevují nejčastěji patří antikoagulancia 

(warfarin, aspirin a phenprocoumon), sedativa a antidepresiva (midazolam, 

alprazolam a amitriptylin), orální kontraceptiva, anti-HIV činidla (indinavir, 

ritonavir a saquinavir), kardiovaskulární léčiva (digoxin), imunosupresiva 

(cyklosporin a takrolimus) a antikancerogenní léčiva (imatinib a irinotekan). 

Většina nich jsou substráty cytochromu P450 a/nebo P-glykoproteinu a mnoho 

z nich má nízké terapeutické rozmezí. /54/  

Pacienti s největším rizikem k interakcím jsou ti s chronickou nemocí, kteří 

uţívají mnoho léků - zejména těch s nízkým terapeutickým rozmezím, ti kteří 



9 

mají genetické varianty v metabolismu léčiv, s poškozenou orgánovou funkcí a 

jsou na kaţdém konci věkového spektra. Znalosti specifických účinků na 

lékovou absorpci, metabolismus a účinek jsou stále nekompletní. /7/ 

 

3.2.2 Mechanismy lékových interakcí 

 

3.2.2.1 Farmakokinetické a farmakodynamické interakce 

 

Ačkoli některé léky spolu interagují zcela specifickým způsobem, většina 

interakcí probíhá na základě podobných principů: buď jeden lék mění hladiny 

druhého léku v organismu, pak se jedná o interakci farmakokinetickou anebo je 

měněn přímo účinek druhého léku, pak se jedná o interakci 

farmakodynamickou. 

Mezi farmakodynamické lékové interakce patří  aditivní nebo synergický 

farmakodynamický účinek a  antagonistický farmakodynamický účinek.  

Mezi farmakokinetické interakce patří lékové interakce na úrovni 

vstřebávání, distribuce, biotransformace a exkrece léků. 

 

3.2.2.2 Interakce na cytochromu P450 

 

V poslední době roste povědomí o rizicích spojených s lékovými 

interakcemi na cytochromu P450. Cytochrom P-450 patří k nejvýznamnějším 

systémům, na kterých probíhá biotransformace léků v organismu a na kterých 

můţe dojít k různým ovlivněním průběhu biotransformace. Cytochrom P-450 

je protein s monooxydázovou aktivitou, která se uplatňuje při biosyntéze 

cholesterolu, steroidních hormonů, katabolismu lipidů a biotransformaci 

xenobiotik (např. demethylace, hydroxylace, deaminace a další oxidační 

biotransformační cesty u léků). U člověka je v současné době známo více neţ 

30 isoenzymů cytochromu P-450, které se označují jako CYP. Z hlediska 
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lékových interakcí mají největší význam CYP1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 

2E1, 3A4. /4/ 

Z hlediska biotransformace léků (a tím i lékových interakcí) je 

nejvýznamnější CYP3A4, který je lokalizován nejen v jaterních buňkách, ale i 

buňkách tenkého střeva a jehoţ aktivita je v tenkém střevě do značné míry 

spojena s transportním systémem P-glykoproteinu. CYP3A4 je zodpovědný za 

přibliţně 60% metabolismu léků zprostředkovaného P-450. Kvůli významné 

roli, kterou CYP3A4 hraje v lékovém metabolismu, jaterní a intestinální 

exprese tohoto P450 můţe zprostředkovat terapeutický výsledek mnoha 

činidel. Variabilita v CYP3A4 expresi můţe mít výsledek z různosti faktorů a 

je částečně vysvětlena schopností různých xenobiotik zvyšovat expresi tohoto 

P-450. /8/ 

Velké mnoţství léků vede k lékové interakci s induktory nebo inhibitory 

CYP3A4 ( řada z nich je zároveň induktorem nebo inhibitorem transportního 

systému P-glykoproteinu) ve fázi absorpce po jejich perorálním podání.  

Některé léky mají schopnost aktivitu příslušného isoenzymu zvýšit 

(indukovat) a mohou pak u léků, které jsou substráty tohoto isoenzymu, 

vyvolat urychlení biotransformace, které můţe být provázeno sníţením účinku. 

Na druhou stranu některé léky mají schopnost aktivitu příslušného isoenzymu 

sníţit a působí tak na příslušné isoenzymy inhibičně, čímţ mohou  vyvolat 

sníţení biotransformace substrátu tohoto isoenzymu, coţ se projeví zvýšením 

biologické dostupnosti a obvykle i účinku či výskytem neţádoucích účinků. 

Nutno zdůraznit, ţe u konkrétních osob jsou jednotlivé isoenzymy různě 

aktivní. Nelze tedy předem přesně určit, jak závaţná interakce nastane, lze 

pouze orientačně určit riziko, ţe taková reakce můţe nastat. /4/ 

 

3.2.2.3 Léky působící na P-glykoprotein 

 

Druhým nejvýznamnějším systémem, na jehoţ úrovni můţe docházet 

k lékovým interakcím, je P-glykoprotein. P-glykoprotein je ATP-dependentní 
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efluxní pumpa, tedy transmembránový přenašeč, který za spotřeby energie 

transportuje určité látky ven z buňky. Fyziologická úloha P-glykoproteinu 

spočívá v ochraně buněk před toxickými xenobiotiky. Z farmakologického 

hlediska je P-glykoprotein důleţitý jako příčinný faktor mnohočetné lékové 

rezistence maligně transformovaných buněk a jako významný činitel 

v pochodech absorpce, distribuce a eliminace léků a jiných xenobiotik. 

P-glykoprotein je substrátově značně nespecifický, to znamená, ţe přenáší 

látky velmi rozmanitých struktur. Substráty P-glykoproteinu jsou látky 

hydrofobní a/nebo mají za fyziologického pH povahu organických kationtů. U 

léků, které jsou substráty, P-glykoprotein můţe omezovat jejich absorpci ze 

střevních lumen, omezovat jejich distribuci do mozku (hematoencefalická 

bariéra), varlat (hematotestikulární bariéra) a plodu (placentární bariéra), 

podporovat jejich vylučování do ţluči a moči. 

Inhibitory P-glykoproteinu  tedy mohou zvyšovat plazmatické koncentrace 

jeho substrátů, popř. zvyšovat průnik substrátů P-glykoproteinu 

hematoencefalickou, hematotestikulární nebo placentární bariérou, a induktory 

P-glykoproteinu mohou sniţovat plazmatické koncentrace substrátů, popř. 

sniţovat průnik substrátů hematoencefalickou, hematotestikulární nebo 

placentární bariérou. Daleko častější je ale kombinace ovlivnění                      

P-glykoproteinu s dalším interakčním mechanismem, obvykle ovlivněním 

biotransformačního enzymu. Tak jsou některé substráty P-glykoproteinu 

zároveň substráty CYP3A4 (diltiazem, erythromycin, verapamil), některé 

inhibitory jsou zároveň inhibitory CYP3A4 (ketokonazol, verapamil) a některé 

induktory P-glykoproteinu jsou zároveň induktory CYP3A4 (dexamethason, 

fenobarbital, rifampicin, třezalka). /4/ 
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3.2.3 Interakce léčivo- rostlina 

 

3.2.3.1 Mechanismus interakcí 

 

Mechanismus účinku mnoha rostlin není určen. Proto přesný mechanismus 

interakce není znám. Do této doby bylo identifikováno několik 

farmakokinetických interakcí a farmakodynamických interakcí.  

 

Farmakokinetické interakce 

 

Absorpce: Léčivé rostliny, které mají hydrokoloidní karbohydratační 

sloţky jako gumy a slizy, jsou ve vodě rozpustné, ale těţce absorbovatelné. 

Např. Psyllium, lněné semeno, ibišek a aloe. Tyto sloţky jsou schopné poutat 

jiné látky, zejména kdyţ jsou přijímány v celé nebo rozdrcené formě. Aby se 

předešlo vazbě léčivé rostliny s léčivem, mělo by být léčivo uţíváno hodinu 

před nebo 2 hodiny po rostlinných produktech. 

Distribuce: Rostliny jako tuţebník jilmový a vrba černá, které obsahují 

analgeticky účinné salicyláty můţou vytlačit léčiva vysoce se vázající na 

proteiny jako je warfarin a karbamazepin, tudíţ vzrostou nepříznivé účinky 

léčiv. Tyto produkty by neměly být uţívány současně. 

Metabolismus: Lékořice sniţuje metabolismus kortikosteroidů, coţ vede 

k neţádoucím a toxickým účinkům. Nedávno výzkumníci objevili, ţe třezalka 

můţe indukovat jaterní mikrosomální enzymy systému cytochromu P-450, 

tudíţ vzrůstá metabolismus léčiv metabolizovaných v tomto systému, jako je 

digoxin a teofylin, inhibitory proteáz a cyklosporin. Léčiva jsou proto méně 

účinná, takţe současné uţití s těmito léčivy se nedoporučuje. /9/ 
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Farmakodynamické interakce  

 

Příkladem je zvýšená aktivita. Např. hypnotický účinek benzodiazepinů  

roste účinkem kozlíku (Valeriana officinalis)  a antikoagulační účinek 

warfarinu je zvýšen účinkem Ginkgo biloba a mnoha dalšími rostlinami. /9/ 

 

3.2.3.2 Standardizace a kontrola kvality 

 

Protoţe léčivé rostliny jsou prodávány jako potravní doplňky, není po 

společnostech poţadováno vyzkoušet účinnost nebo určit vedlejší účinky nebo 

interakce s jinými produkty. Ovšem obecné problémy ovlivňující bezpečnost 

terapií léčivými rostlinami zahrnují kontaminaci, příměsi, toxicitu, nedostatek 

standardizace, nesprávnou přípravu nebo dávkování a nepřiměřené označení. 

Podle zdroje rostlinného materiálu, rostlinná léčiva by mohla obsahovat 

nadměrné nebo zakázané pesticidy, těţké kovy a mikrobiální kontaminanty. 

Přítomnost těchto kontaminant, stejně jako příměsi konvenčních farmaceutik, 

můţe vést k akutní nebo chronické toxicitě, neţádoucím vedlejším účinkům a 

lékovým interakcím. /9,50/ 

 Současně 30 farmaceutických společností se začalo podílet na výzkumu, 

kontrole kvality a postupu při zpracování a výrobě potravních doplňků, proto 

můţe dojít v budoucnu ke změnám. Terapeutický účinek léčivých rostlin můţe 

také kolísat v závislosti na klimatu a půdních podmínkách, ve kterých rostou. 

Kdyţ je syntetické léčivo předepsáno, dávka a kvalita produktu je více či méně 

zajištěná, tak tomu ale není v případě léčivých rostlin. Dokonce i s těmito 

nedostatky jsou rostliny účinnou formou terapie. /9/ 

 

3.2.4 Interakce nápojů s léky 

 

Z hlediska interakcí s léky zaujímá z nápojů nejvýznamnější místo alkohol 

(alkoholické nápoje), dále pak grapefruitová šťáva a mléko. Zájem se 
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v poslední době soustředil téţ na pomerančovou šťávu a další nápoje 

z citrusových plodů. 

Alkoholické nápoje mohou v kombinaci s léky tlumícími CNS vést ke 

zvýšení jejich tlumivého účinku. Mohou však vyvolat s některými léky 

(disulfiram, metronidazol, latamoxef nebo některá antidiabetika ze skupiny 

derivátů sulfonylurey) tzv. disulfiramovou reakci. 

Pití grapefruitové šťávy a uţívání některých léků (především substrátů 

CYP3A4 nebo P-glykoproteinu) se ukazuje jako rizikové a rozhodně je nelze 

doporučit. Grapefruitová šťáva totiţ silně inhibuje ve střevě lokalizovaný 

CYP3A4 a můţe významně ovlivnit presystémovou biotransformaci některých 

léků (např. p.o. podaného midazolamu nebo felodipinu a některých dalších 

dihydropyridinových blokátorů vápníkového kanálu). Stejně tak můţe 

grapefruitová šťáva svým inhibičním účinkem na P-glykoprotein ovlivnit 

vstřebávání (biologickou dostupnost) léků, které jsou substráty P-glykoproteinu 

(např. digoxinu ). Pití grapefruitové šťávy můţe vést ke sníţení expozice léku 

(např. u celiprololu nebo fexofenadinu), z čehoţ můţe pramenit zvýšení účinků 

nebo sníţení účinku aţ selhání terapie. 

Vůbec největší rozsah změn vyvolaných interakcí grapefruitové šťávy 

s lékem byl popsán u simvastatinu. K velmi rizikovým interakcím patří 

interakce s cisapridem a terfenadinem. Obecně lze shrnout, ţe pití 

grapefruitové šťávy při uţívání některých léků nelze doporučit a v některých 

případech lze dokonce hovořit o kontraindikaci. 

Mléko sniţuje biologickou dostupnost tetracyklinových antibiotik včetně 

doxycyklinu a některých chinolonových chemoterapeutik. /4/ 

 

3.2.5 Interakce potravy s léky 

 

Potrava významným způsobem ovlivňuje biologickou dostupnost celé řady 

léků. Vţdy je třeba se řídit doporučením výrobce, zda lék uţívat před jídlem, 

při jídle či současně s jídlem. Významnou roli totiţ hraje léková forma a 
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případně i pouţité pomocné látky. Příkladem je např. propranolol nebo 

kaptopril, jejichţ maximální plazmatické koncentrace se při podání s jídlem 

sniţují o 70 aţ 80 %. Dalšími vhodnými příklady jsou některá antibiotika 

(např. doxycyklin). U nichţ potrava vede ke sníţení biologické dostupnosti 

provázenému rizikem sníţení antibakterálního účinku. Naopak některá 

antibiotika je vhodné uţívat současně s jídlem, protoţe zvyšuje jejich 

biologickou dostupnost (např. cefuroxim - axetil). /4/ 
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3. SPECIÁLNÍ ČÁST 

 

3.1  Seznam použitých zkratek 

 

ACEI  inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu 

ADME  fáze absorpce, distribuce, biotransformace, exkrece 

ALP  zásaditá fosfatáza 

AUC  ,,area under the plasma concentration- time curve“ 

BHP  benigní hyperplazie prostaty 

CNS  centrální nervová soustava 

COX  cyklooxygenáza 

CYP  cytochrom P- 450 

DMSO  dimethylsulfoxid 

GABA  kyselina gama-aminomáselná 

GGT  gamma-glutamyl transferáza 

HDL  vysokodenzitní cholesterol 

HRT  hormonální substituční terapie 

IMAO  inhibitory monoaminooxidázy 

INR  ,,international normalized ratio“- mezinárodní normalizovaný 

  poměr 

KSS  Kamisyoyosan- Japonská kampo medicína 

LDH  laktát dehydrogenáza 

LDL  nízkodenzitní cholesterol 

LOX  lipooxygenáza 

LPS  liposacharid 

NFkB  nukleární faktor kappa B 

NOS  NO synthasa 

PAF  faktor aktivující sráţlivost krve 

PT  protrombinový čas 

PTT  parciální tromboplastinový čas 
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OTC  ,,over the counter“- volně prodejné léky 

SSRI  ,,serotonin selective reuptake inhibitors“- selektivní inhibitory 

zpětného vychytávání serotoninu 

SST Sho-seiryu-to- Japonská kampo medicína 

TBARS  ,,thiobarbituric acid reactive substances“- kyselina 

thiobarbiturová 

TCA tricyklická antidepresiva 

TSH  thyroidstimulující hormon 

TSS  Tokisyakuyakusan- Japonská kampo medicína 
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4.2 Tabulka č.1. Přehled interakcí léčivá rostlina-lék s uvedením klinického projevu  

 

Léčivá rostlina Terapeutický účinek 

léčivé rostliny 

Léčivo Výsledky interakce Komentář Citace 

Aesculus 

hippocastanum 

Antiflogistikum Warfarin, 

nízkomolekulární 

hepariny, aspirin 

 

Zvyšuje krvácivost, můţe 

zvýšit INR, změnit dobu 

krvácení 

Pacienti by měli přestat uţívat 

léčivou rostlinu před 

chirurgickým zákrokem 

9 

Ajuga reptans Plicní choroby a 

trávicí potíţe 

Antidysrytmika 

 

Thyroidní léčiva 

Můţe interferovat s aktivitou 

léčiv 

Interferuje s thyroidním 

hormonem 

 

 9 

 

9 

Allium cepa Antiseptikum, 

expektorancium 

Warfarin Zvýšené riziko krvácení Antikoagulační účinek 39 

Allium sativum Hypolipidemikum, 

hypotenzivum, 

antiseptikum 

Warfarin 

 

 

 

 

 

Antidiabetika 

 

 

Saquinavir, 

indinavir 

Zvýšené INR 

 

 

 

 

 

Můţe zvýšit 

pravděpodobnost 

hypoglykemie 

Sníţená koncentrace 

v plazmě aţ o 51% 

Bylo zaznamenáno postoperační 

krvácení a spontánní spinální 

epidurální hematom u česneku 

samotného. Způsobuje dysfunkci 

krevních destiček. 

 

 

 

 

Zvyšuje expresi mRNA 

CYP3A4 

10 

 

 

 

 

 

3 

 

 

8, 52 
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Diltiazem, 

nicardipin, 

verapamil, 

imunosupresiva, 

orální kontraceptiva 

 

Sníţení účinnosti 57 

 

 

Aloe vera Laxativum Všechna léčiva 

 

 

 

Kardioaktivní 

glykosidy 

 

Antidysrytmika, 

diuretika, laxativa 

 

Poutají se s léky, rostlinné 

přípravky by měly být 

uţívány nejméně 2 hodiny 

před nebo po lécích 

Zvyšuje ztrátu draslíku, 

můţe zvýšit toxické účinky a 

vést k  slabosti a dysrytmii 

 9 

 

 

 

9 

 

 

9 

Angelica sinensis Antiflogistikum, 

analgetikum, 

antikancerogenní 

účinek 

 

Warfarin 

 

Estrogeny 

 

Substráty CYP 

Zvýšený INR a rozšířené 

podlitiny 

Neznámý účinek: neměli by 

být uţívány společně 

Zvýšení aktivity CYP2D6 a 

3A4 

Obsah kumarinů, inhibice 

tromboxanu a agregace destiček 

10 

 

9 

 

43 

Areca catechu             Parasympatomime-

tikum, euforizující 

účinky 

Flupenthixol a 

procyclidin 

 

Fluphenazin 

 

Rigidita, bradykineze, chvění 

čelisti 

 

Třes, ztuhlost, akineze 

 

Obsah arekolinu a cholinergního 

alkaloidu 

 

 

 

10 

 

 

10 
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Prednison a 

salbutamol 

 

Neuroleptika 

Nepřiměřená kontrola 

astmatu 

 

Exacerbace 

extrapyramidálních účinků 

 

V závislosti na dávce způsobil 

arekolin bronchokonstrikci u 

astmatiků 

 

10 

 

 

10 

Arnica montana 

 

Antiflogistikum, 

antiseptikum 

Antihypertensiva Sníţení účinku  9 

Artemisia annua Analgetikum, 

antiseptikum 

 

Chemoterapie, 

radiace 

Zvýšení účinku  37 

Astragalus 

membranaceus  

Immunostimulantium Cyklosporin Můţe odporovat 

immunosupresivnímu účinku 

léčiv proti rejekci 

 

 16 

Bacopa monniera Poruchy paměti, 

mentálních funkcí 

 

Antiepileptika   36 

Berberis vulgaris Protizánětlivý účinek, 

jaterní poruchy, 

sníţení krevního 

tlaku 

Warfarin Sniţuje riziko krvácení  39 

Bromelain Trávicí enzym, 

odtučňovací diety 

ATB, 

antineoplastika    

(5-fluorouracil, 

vinkristin) 

 

 

 

 

 

 

 9 
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Warfarin, 

nízkomolekulární 

hepariny, aspirin 

 

Zvýšené riziko krvácení 9 

Camellia sinensis Desinfekční účinek, 

onemocnění ledvin, 

srdce, plic, cév 

Chemoterapie, 

radiace 

Zvýšení účinku  37 

Capsicum annuum 

 

 

 

Stomachikum ACEI 

 

Teofylin 

 

Kašel 

 

Zvýšená absorpce a 

bioavailabilita 

Kapsaicin vyčerpává substanci P 

(peptid, který se jako 

neurotransmiter účastní přenosu 

nociceptivních impulzů na 

nervových zakončeních v míše) 

10 

Carica papaya Digestivum Warfarin Zvýšený INR a zvýšené 

riziko krvácení 

 10, 15 

Cassia senna Laxativum Kardiotonické 

glykosidy 

 

 

Thiazidová 

diuretika, 

antidysrytmika,  

laxativa 

Zvýšení účinku 

Redukce draslíku v séru 

 

 

Zvyšuje ztrátu draslíku, 

můţe zvýšit toxické účinky 

všech těchto léčiv a vést k 

slabosti a dysrytmii 

Chronické uţívání vede 

k depleci draslíku 

15 

 

 

 

9 

 

 

 

 

Centella asiatica Zlepšení 

mikrocirkulace, 

epitelizace ran 

Alcohol, 

barbituráty, 

benzodiazepiny 

Antiepileptika 

Mají synergistický účinek a 

vzrůstá sedativní účinek, 

můţe skončit komatem 

 9 

 

 

36 
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Cimicifuga 

racemosa 

Estrogenní účinek Alcohol, 

barbituráty, 

benzodiazepiny 

Orální 

kontraceptiva 

Erythromycin, 

SSRI, TCA,     

beta-blokátory, 

statiny, 

acetaminophen, 

blokátory 

vápníkových kanálů 

 

Cisplatina 

Doxorubicin, 

docetaxel 

Mají synergistický účinek a 

vzrůstá sedativní účinek, 

můţe skončit komatem 

Potenciace účinku 

 

Zvyšuje pravděpodobnost 

vedlejších účinků. 

 

 

 

 

 

 

Sniţuje účinnost 

Zvýšení cytotoxicity 

 9 

 

 

9 

 

57 

 

 

 

 

 

 

 

57 

40 

Cinnamomum 

cassia 

Ţaludeční tonikum Nifedipin 

Testosteron 

Inhibice CYP3A4 

Inhibice 6β-hydroxylace 

 50 

50 

Crataegus 

laevigata 

Kardiotonikum Anestetika 

Digoxin 

 

 

 

Beta-blokátory 

Antihypertensiva 

Teoreticky zvyšuje hypotenzi 

Zvyšuje pravděpodobnost 

toxických účinků nebo 

mohou interferovat s účinky  

náprstníku 

Potenciace hořčíku 

Mohou potencovat aktivitu a 

zvýšit risk hypotenze 

 

 

Mění funkci P-glykoproteinu 

9 

9 

 

 

 

9 

9 
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Cucumis melo  Antidiabetika Můţe zvýšit 

pravděpodobnost 

hypoglykemie 

 

 9 

Curcuma longa Antikancerogenní 

účinek 

Nesteroidní 

protizánětlivé látky 

 

Warfarin, 

nízkomolekulární 

hepariny, aspirin 

Chemoterapie, 

radiace 

Můţe vzrůst krvácení a 

dráţdění GIT 

 

Zvyšuje krvácivost, můţe 

zvýšit INR, změnit dobu 

krvácení 

Zvýšení účinku 

 

 

 

Pacienti by měli přestat uţívat 

léčivou rostlinu před 

chirurgickým zákrokem 

9 

 

 

9 

 

 

37 

Cyamopsis 

tetragonolobus 

Laxativum Digoxin, 

paracetamol, 

bumetanid 

 

Metformin, 

phenoxymethylpe-

nicillin, 

glibenklamid 

Zpomalená absorpce  

 

 

 

Sníţená absorpce  

Prolonguje ţaludeční retenci 10 

 

 

 

10 

Echinacea 

purpurea 

Imunostimulancium Acetaminophen 

Methotrexát 

Fexofenadin, 

triazolam, fenytoin, 

teofylin, warfarin, 

statiny, tolbutamid 

 

Zvýšený výskyt 

hepatotoxicity 

Potenciálně nebezpečný 

vzrůst účinnosti 

 

 

 

 11 

 

57 
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Itrakonazol, 

ketokonazol 

Imunosupresiva 

Zvýšená pravděpodobnost 

vedlejších účinků 

Sníţení účinnosti 

57 

 

57 

Eleutherococcus 

senticosus 

Stimulancium Digoxin Zvýšené koncentrace 

digoxinu 

Léčivá rostlina pravděpodobně 

interferuje s digoxinovou terapií 

 

10 

Ephedra sinica Sympatomimetikum, 

stimulancium CNS 

Kardioglykosidy a 

anestetika 

IMAO 

Quanethidin, 

stimulantia,  

Dekongestanty, 

guarana, beta-

blokátory, teofylin, 

antidepresiva a 

všechna 

antihypertensiva 

 

Oxytocin, 

námelové alkaloidy 

 

Nifedipin 

Testosteron 

 

Zvýšená pravděpodobnost 

dysrytmie 

Moţná fatální hypertenze 

Zvýšení sympatické aktivity, 

zvýšený tlak krve 

Mohou způsobit hypertensní 

krizi, zvýšení tlaku krve, 

tachykardie a vzrůst úzkosti 

 

 

 

 

Hypertenze 

 

 

Inhibice CYP3A4  

Inhibice 6β-hydroxylace 

 9 

 

15 

9 

 

9 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

50 

50 

Equisetum arvense Diuretikum Kardioaktivní 

glykosidy 

 

Zvyšuje ztrátu draslíku, 

můţe zvýšit toxické účinky a 

vést k  slabosti a dysrytmii 

 

 

 

9 
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Antidysrytmika, 

laxativa 

Lithium 

 

 

Antihypertensiva, 

diuretika 

 

 

Sodíková deplece můţe 

potencovat toxické účinky 

lithia 

Potenciace účinku  

 

 

 

 

 

Při interakci nedochází 

k významné ztrátě draslíku, 

protoţe léčivá rostlina sama 

draslík obsahuje 

 

9 

 

9 

 

 

9 

 

Eugenia 

caryophyllum 

Koření Warfarin Zvyšuje riziko krvácení Ovlivňuje činnost krevních 

destiček 

 

39 

Evodia rutaecarpa Léčba 

gastrointestinálních 

nemocí a bolestí 

hlavy 

Kofein 

Teofylin 

Sníţení hladiny kofeinu 

Vliv na CYP1A2 

Způsobuje rutaecarpin 17 

18 

Ferula assa foetida Karminativum, 

koření 

 

Warfarin Zvyšuje riziko krvácení Antikoagulační účinek 39 

Filipendula 

ulmačka 

Antiflogistikum Warfarin, 

nízkomolekulární 

hepariny, aspirin 

 

Zvyšuje krvácivost, můţe 

zvýšit INR, změnit dobu 

krvácení 

Pacienti by měli přestat uţívat 

léčivou rostlinu před 

chirurgickým zákrokem 

9 

Ginkgo biloba Zlepšení kognitivních 

funkcí a 

mikrocirkulace 

Aspirin 

 

 

Spontánní krvácení do přední 

oční komory  

 

Ginkgolidy jsou silné inhibitory 

PAF 

 

10  
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Paracetamol a 

ergotamin/kofein 

 

 

Warfarin 

Thiazidová 

diuretika 

 

 

Chemoterapeutika, 

radiace 

Omeprazol 

Radiobiokomplexy 

 

Trazodon 

Bilaterální subdurální 

hematom 

 

 

Intracerebrální krvácení 

Hypertenze 

 

 

 

Zvýšení účinku 

 

Sníţení účinku 

Sniţuje uptake Na
99m

TcO4 

v duodenu 

Potenciálně nebezpečné 

zvýšení účinnosti 

Subarachnoidní krvácení a 

subdurální hematom se tvořily 

s uţitím Ginkgo biloba 

samotného 

 

Tento účinek můţe být 

neobvyklou neţádoucí reakcí na 

lék či léčivou rostlinu, Ginkgo 

sám není spojován s hypertenzí 

10 

 

 

 

10 

10 

 

 

 

37 

 

21 

45 

 

21 

Glycyrrhiza glabra Mineralokortikoidní 

účinky 

Prednisolon 

 

 

 

 

 

 

Hydrokortizon 

 

 

 

Glycyrrhizin sniţuje 

plasmatickou clearance, 

zvyšuje AUC, zvyšuje 

plasmatické koncentrace 

prednisolonu 

 

 

Glycyrrhetinová kyselina 

potencuje kutánní 

vazokonstrikční odpověď 

 

11ß- dehydrogenáza konvertuje 

endogenní kortizol na kortizon,  

p.o. podaný glycyrrhizin je 

metabolizován hlavně na  

glycyrrhetinovou kyselinu.Ta je 

silnější inhibitor 5α, 5β- reduktázy a 11β-dehydrogenázy 

neţ je glycyrrhizin. 

 

 

 

 

10  

 

 

 

 

 

 

10 
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Orální 

kontraceptiva 

 

 

 

 

Digoxin 

 

 

Kortikosteroidy 

 

 

 

 

Kardioaktivní 

glykosidy, 

antidysrytmika, 

laxativa 

 

 

Antihypertensiva 

 

Thiazidová 

diuretika 

 

 

 

Hypertenze, edémy, 

hypokalémie 

 

 

 

 

Můţe interferovat 

s farmakodynamickou 

aktivitou digoxinu 

Interferuje s β-

reduktázami,takhle redukuje 

eliminaci kortikosteroidů, 

vzrůst nepříznivých a 

toxických efektů 

Zvyšuje ztrátu draslíku, 

můţe zvýšit toxické účinky 

léčiv a vést ke slabosti a 

dysrytmii 

 

 

Interferují s kontrolou 

krevního tlaku 

Zvětšení rizika hypokalemie 

Uţití orálních kontraceptiv můţe 

zvýšit senzitivitu kyseliny 

glycyrrhizinové. Ţeny jsou 

citlivější neţ muţi na neţádoucí 

účinky lékořice. 

 

10 

 

 

 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

9 

 

15 
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Guarana (Paullinia 

cupana) 

Stimulancium Respiratorní léčiva 

 

 

 

 

 

Kofeinové 

produkty, 

cimetidin, 

verapamil a některá 

chinolonová 

antibiotika 

 

Lithium 

 

 

Adenosin 

 

 

Benzodiazepiny 

 

Beta-blokátory 

Phenelzin sulfát a 

jiné IMAO 

 

Zvyšuje pravděpodobnost 

nepříznivých účinků, protoţe 

guarana obsahuje teofylin, 

neměli by být uţívány 

společně 

 

Sniţuje clearance kofeinu o 

30-50%, neměli by být 

uţívány společně 

 

 

 

 

Můţe inhibovat clearence 

lithia, neměli by být uţívány 

společně 

Můţe sníţit odpověď, neměli 

by být uţívány společně 

 

Léčiva mohou být méně 

účinná 

Potenciace hořčíku 

Vzroste pravděpodobnost 

chvění a manické epizody a 

krevní tlak 

 

 

 9 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

9 

 

9 

9 
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Gymnema 

sylvestre 

Hypoglykemikum Antidiabetika Potenciace účinku 

Můţe zvýšit 

pravděpodobnost 

hypoglykémie 

 9 

Harpagophytum 

procumbens 

Součást čínských 

směsí, 

antirevmatikum 

Antikoagulancia Purpura, zvýšené riziko 

krvácení 

 10 

Humulus lupulus Hypnotikum Alcohol, 

barbituráty, 

benzodiazepiny 

 

Hydroxizin 

hydrochlorid, 

hydroxizin palmoát, 

loratadin 

Mají synergistický účinek a 

vzrůstá sedativní účinek, 

můţe skončit komatem 

 

Můţe mít sedativní účinek a 

zvýšit vedlejší účinky 

ospalosti a únavy 

 9 

 

 

 

9 

 

Hybiscus syriacus  Všechny léky Poutají se s léky, bylinné 

produkty by měly být 

uţívány nejméně 2 hodiny 

před nebo po lécích 

 9 

Hydrastis 

canadensis 

Antiflogistikum, 

antiseptikum 

Antihypertenziva 

Warfarin, 

nízkomolekulární 

hepariny, aspirin 

 

Zvýšení účinku 

Zvyšuje krvácivost, můţe 

zvýšit INR, změnit dobu 

krvácení 

 

Pacienti by měli přestat uţívat 

léčivou rostlinu před 

chirurgickým zákrokem 

9 

9 

Hypericum 

perforatum 

Antidepresivum Amitriptylin 

 

 

Zhoršuje depresi a redukuje 

jeho sérovou hladinu 

 

Podobný případ je popsán 

s uţitím třezalky samotné 

 

4, 13 
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Paroxetin 

Trazodon 

 

Sertralin 

Nefazodon 

Teofylin 

 

 

 

 

Digoxin 

 

 

 

 

 

Phenprocoumon 

Cyklosporin 

 

 

 

 

 

Kombinovaná 

orální kontraceptiva 

(ethinylestradiol a 

desogestrel) 

Letargie, inkoherence 

Mírný serotoninový syndrom 

 

Mírný serotoninový syndrom 

Mírný serotoninový syndrom 

Sníţené koncentrace 

teofylinu, zhoršuje signály a 

symptomy astmatu, redukuje 

jeho sérovou hladinu 

 

Sníţené AUC, sníţený pík a 

údolí koncentrací, sniţuje 

sérovou hladinu digoxinu aţ 

o 25%; můţe redukovat 

účinnost, neměli by být 

uţívány společně 

Sníţení hladin léčiva 

Můţe sníţit aktivitu a zvýšit 

riziko odmítnutí, můţe zvýšit 

aktivitu jaterního enzymu 

CYP3A4, tudíţ sníţit hladinu 

léčiv 

 

Sníţená AUC, sníţené 

koncentrace v séru, 

metrorrhagie 

 

 

Většina studií naznačují, ţe 

třezalka je silný inhibitor 

izoenzymů cytochromu P450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

10 

 

10 

10 

10 

 

 

 

 

10, 12 

 

  

 

 

 

10, 15 

10, 15 

 

 

 

 

 

10, 15 
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Inhibitory proteázy-

indinavir, 

saquinavir 

Drogy sniţující 

cholesterol 

 

SSRI 

 

 

 

 

Produkty na kašel a 

nachlazení 

obsahující 

dextromethorfan 

 

Chlorpromazin, 

tetracyklin 

 

Ţelezo 

 

 

 

 

Alcohol, 

barbituráty, 

benzodiazepiny 

Redukce hladin léčiv, tím 

zvyšuje rezistenci léčiv a 

selhání léčby 

Potencuje vedlejší účinky 

léčiv 

 

Zvyšuje výskyt 

serotoninového syndromu, 

letargii, zmatek, ztuhlost 

svalů 

 

Zvyšují pravděpodobnost 

serotoninového syndromu 

 

 

 

Vzrůst fotosenzibility 

 

 

Třísloviny mohou inhibovat 

absorpci ţeleza, bylinné 

produkty by měli být uţívány 

nejméně 2 hodiny před nebo 

po minerálu 

Mají synergistický účinek a 

vzrůstá sedativní účinek,  

můţe skončit komatem 

Indukce CYP3A4, redukce o 

57% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro obsah hypericinu 

 

 

Vznik komplexu ţelezo-tanin 

 

 

 

 

 

 

 

12, 13, 

52 

 

9 

 

 

9, 15 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

 

 

9 
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Tricyklická 

antidepresiva 

Simvastatin 

 

 

 

 

Midazolam 

Nifedipin 

Irinotekan 

 

 

 

Loperamid 

Nevirapin 

Fexofenadin,     

beta-blokátory, 

blokátory 

vápníkových kanálů 

 

 

Koncentrace simvastatinu a 

jeho metabolitu byly 

významně sníţeny se 

společným uţitím třezalky. 

 

Redukce koncentrací 

Redukce koncentrací 

Redukce koncentrací 

 

 

 

Delirium a třesení 

Sníţení účinku 

Sníţení účinnosti 

 

 

Indukce CYP3A4 

 

 

 

 

Indukce CYP3A4 

 

Chemoterapeutikum, které je 

hlavně eliminováno 

prostřednictvím oxidace 

cytochromem P-450 3A4 

13 

 

13 

 

 

 

 

13 

13 

13 

 

 

 

13 

42 

42, 57 

Hypoxis rooperi Benigní hyperplazie 

prostaty 

Substráty CYP3A4 

a P-glykoproteinu 

Vliv na metabolismus 

CYP3A4 a inhibice exprese 

P-glykoproteinu 

 55 

Leonorus cardiaca Kardiotonikum Chlorpromazin, 

tetracyklin 

Alcohol, 

barbituráty, 

benzodiazepiny 

Vzrůst fotosenzibility 

 

Mají synergistický účinek a 

vzrůstá sedativní účinek, 

můţe skončit komatem 

 9 

 

9 
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Ligusticum 

chuanxiong 

 Substráty CYP Ovlivnění aktivity  44 

Linum 

usitatissimum 

Laxativum Všechna léčiva 

 

 

 

Niacin 

Laxativa 

Poutají se s léky, bylinné 

produkty by měly být 

uţívány nejméně 2 hodiny 

před nebo po lécích 

 

Potenciace účinku 

 9 

 

 

 

9 

9 

Lobelia inflata Stimulancium 

vegetativních ganglií 

Nikotinové náplasti Můţe vzrůst vedlejší účinek 

nebo potenciace 

 9 

Lycopus virginius Vliv na endokrinní 

systém 

Antidysrytmika 

 

Thyroidní léčiva 

Můţe interferovat s aktivitou 

léčiv 

Interferuje s thyroidním 

hormonem 

 9 

 

9 

Magnolia 

officinalis 

 Chemoterapeutika, 

radiace 

Zvýšení účinku  37 

Matricaria 

chamomilla 

Spasmolytikum, 

antiflogistikum 

Warfarin, 

nízkomolekulární 

hepariny, aspirin 

Zvyšuje krvácivost, můţe 

zvýšit INR, změnit dobu 

krvácení 

Pacienti by měli přestat uţívat 

léčivou rostlinu před 

chirurgickým zákrokem 

9 

Martynia annua  Antidysrytmika 

 

Thyroidní léčiva 

Můţe interferovat s aktivitou 

léčiv 

Interferuje s thyroidním 

hormonem 

 9 

 

9 

Medicago sativa Hypolipidemikum Methamfetamin 

 

 

 

Můţe způsobit nespavost, 

neměly by být uţívány 

společně 

 

 

 

 

 

9 
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Warfarin 

 

 

Chlorpromazin, 

tetracyklin 

Můţe být sníţena jeho 

aktivita 

 

Vzrůst fotosenzibility 

Vysoká hladina draslíku v 

rostlině 

 

9 

 

 

9 

 

Melissa officinalis Účinky zklidňující, 

protikřečové, 

antibakteriální, 

antimykotické 

Antidysrytmika 

 

Thyroidní léčiva 

Můţe interferovat s aktivitou 

léčiv 

Interferuje s thyroidním 

hormonem 

 

 9 

 

9 

Momordica 

charantia 

Hypoglykemikum Antidiabetika- 

Chlorpropamid 

Niţší glykosurie Sniţuje glukosové koncentrace v 

krvi 

10 

Panax ginseng Stimulancium Chemoterapeutika, 

radiace 

Warfarin 

SSRI 

Cyklosporin 

Digoxin 

Phenprocoumon 

Cisplatina 

 

 

Imunosupresiva 

Antidiabetika 

 

Phenelzin 

Alkohol 

Zvýšení účinku 

 

Zvýšené riziko krvácení 

 

 

Zvýšení sérové koncentrace 

 

Zmírnění emise způsobené 

cisplatinou, zvýšení 

antiproliferačního účinku 

Sníţení účinnosti 

Potenciálně nebezpečné 

zvýšení účinnosti 

Bolest hlavy, tremor, mánie 

Zvýšení clearance alkoholu 

 

 

 

 

 

 

 

Zodpovědné za účinek jsou 

ginsenosidy 

37 

 

10, 15 

10 

9 

9 

9 

48 

 

 

57 

57 

 

10 

10 
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Passiflora 

incarnata 

Hypnotikum, 

sedativum 

Alkohol, 

barbituráty, 

benzodiazepiny 

 

Hydroxizin 

hydrochlorid, 

hydroxizin palmoát, 

loratadin 

Mají synergistický účinek a 

vzrůstá sedativní účinek, 

který můţe vést ke komatu 

 

Můţe mít sedativní účinek, 

exacerbace vedlejších účinků 

 9 

 

 

 

9 

Pausinystalia 

yohimbe 

Léčba muţské 

impotence 

Tricyklická 

antidepresiva 

Antihypertensiva 

Hypertenze, potenciace 

účinku yohimbinu 

Interferují s kontrolou 

krevního tlaku 

Yohimbin sám můţe způsobit 

hypertenzi, ale nízké dávky 

způsobují hypertenzi, pokud je 

kombinován s tricyklickými 

antidepresivy. Účinek je silnější 

u hypertenzních neţ 

normotenzních jedinců. 

10 

 

15 

Petroselinum 

crispum 

Diuretikum Chlorpromazin, 

tetracyklin 

Antihypertensiva 

 

Vzrůst fotosenzibility 

 

Vzestup účinnosti 

 9 

 

9 

Peumus boldus Diuretikum Warfarin 

 

Zvyšuje riziko krvácení Antikoagulační účinek 39 

Pimpinella anisum Karminativum, 

koření 

Warfarin Zvyšuje riziko krvácení Antikoagulační účinek 39 

Piper longum 

 

 

 

Stomachikum, koření Fenytoin, 

propranolol, 

rifampicin 

Zvyšuje AUC a plazmatické 

koncentrace 

 3 



 

36 

Piper methysticum Anxiolytikum Všechna 

antiparkinsonika 

 

Tricyklická 

antidepresiva 

Alkohol, 

barbituráty, 

benzodiazepiny 

 

Hydroxizin, 

loratadin 

 

Levodopa 

 

Zvyšuje třes a můţe sniţovat 

účinnost léků 

 

Vzestup účinnosti 

 

Mají synergistický účinek a 

vzrůstá sedativní účinek, 

který můţe skončit komatem 

 

Můţe mít sedativní účinek a 

zhoršit vedlejší účinky- 

ospalost a únavu 

Zvýšení ,,off“period 

 9 

 

 

9 

 

9 

 

 

 

9 

 

 

3 

Plantago 

lanceolata 

Objemové laxativum Lithium, 

karbamazepin 

Redukuje absorpci, měl by se 

uţívat 2 hodiny před nebo po 

podání léčiva 

 9 

Plantago ovata Objemové laxativum Lithium 

 

 

Všechna léčiva 

 

 

 

Antidiabetika 

Sníţené koncentrace lithia 

 

 

Váţe se s léky, bylinné 

produkty by měly být 

uţívány nejméně 2 hodiny 

před nebo po lécích 

Můţe zvýšit 

pravděpodobnost 

hypoglykémie 

Hydrofilní Psyllium můţe  

zabránit ionizaci lithia 

10 

 

 

9 

 

 

 

9 
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Populus nigra Antiflogistikum Warfarin 

 

Zvyšuje riziko krvácení Protisráţlivý účinek 39 

Poria cocos Při hypertenzi, 

poruchách trávení, 

nespavosti, 

onkologických 

onemocněních 

Chemoterapeutika, 

radiace 

Zvýšení účinku  37 

Primula spp. Sedativum Fenothiazin Zvyšuje pravděpodobnost 

záchvatů 

 9 

Rabdosa rubescens Léčba rakoviny Chemoterapeutika, 

radiace 

 

Zvýšení účinku  37 

Rhamnus 

cathartica 

Laxativum Kardioaktivní 

glykosidy, 

antidysrytmika,   

diuretika, laxativa 

 

Zvýšení účinnosti, zvyšuje 

ztrátu draslíku, můţe zvýšit 

toxické účinky a vést 

k slabosti a dysrytmii 

 9 

Rhamnus frangula Laxativum Thiazidová 

diuretika 

 

Redukce draslíku v séru  15 

Rhamnus 

purshiana 

Laxativum Kardioaktivní 

glykosidy, 

antidysrytmika,   

diuretika, laxativa 

Zvýšení účinnosti, zvyšuje 

ztrátu draslíku, můţe zvýšit 

toxické účinky a vést k  

slabosti a dysrytmii 

 15 

Rheum palmatum Laxativum Kardioaktivní 

glykosidy 

Antidysrytmika 

Zvyšuje ztrátu draslíku, 

můţe zvýšit toxické účinky a 

vést k  slabosti a dysrytmii 

 15 

 

15 



 

38 

Diuretika, laxativa 

Substráty CYP 

 

Zvýšení aktivity CYP2D6, 

3A4 

 

44 

Saiboku-to Asijská bylinná směs Prednisolon Zvýšené AUC Obsahuje všechny stejné rostliny 

jako Sho-saiko-to a Poria cocos, 

Magnolia officinalis a Parillae 

frutescens 

10 

Salix alba Analgetikum, 

antipyretikum 

Nesteroidní 

protizánětlivé látky 

Antikoagulancia 

Můţe vzrůst krvácení a 

dráţdění GIT 

Zvýšení účinku 

 

 

Protisráţlivý účinek 

9,  

 

39 

Salvia miltiorrhiza Léčba 

kardiovaskulárních 

chorob 

Warfarin 

 

 

Digoxin 

 

 

 

 

Pentobarbital, 

barbital 

Kofein, 

amphetamin 

Zvýšený INR, prolongovaný 

PT/PTT 

 

Zvyšuje pravděpodobnost 

toxických účinků nebo 

mohou interferovat s účinky  

náprstníku 

 

Spoluuţitím můţe vzrůst 

sedativní účinek 

Můţe antagonizovat CNS 

stimulujícím účinkem 

 

U krys sniţuje eliminaci 

warfarinu. Je v nejméně jedné 

značce cigaret 

10, 15 

 

 

9 

 

 

 

 

9 

 

9 

Sarsaparilla 

aristochiaefolia 

Diuretikum, léčba 

psoriázy 

Všechny léky Poutají se s léky, bylinné 

produkty by měly být uţity 

nejméně 2 hodiny před nebo 

po lécích 

 9 



 

39 

Scutellaria 

baicalensis 

Sedativum, léčba 

hypertenze, 

onemocnění ledvin, 

hepatitidy, bolestí 

hlavy 

Irinotekan 

 

 

 

Chemoterapeutika, 

radiace 

Sniţuje irinotekan-

indukovanou 

gastrointestinální toxicitu u 

pacientů s rakovinou 

Zvýšení účinku 

 3  

 

 

 

37 

Serenoa repens Terapie benigní 

hyperplazie prostaty 

Finasterid, flutamid 

 

 

 

Antikoncepce, HRT 

Disulfiram 

Warfarin 

Ibuprofen, 

naproxen 

Metronidazol 

Ţelezo 

 

 

 

Orální 

kontraceptiva, 

estrogen 

 

Ovlivnění hladiny androgenů 

 

 

 

Ovlivnění hladin estrogenu 

Nausea/zvracení 

Zvýš.antikoagulač.účinku 

Váţné krvácení 

 

Nausea/zvracení 

Třísloviny v obou rostlinách 

mohou inhibovat absorpci 

ţeleza 

 

Sníţení účinnosti 

Inhibice 5-alfa-reduktasy 

Inhibice dihydrotestosteronu 

vázajícího na buněčná a jaderná 

místa receptorů 

 

 

 

Inhibuje cyklooxygenázu a 5-

lipoxygenázu 

 

Přípravky léčivé rostliny by 

měly být uţívány nejméně 2 

hodiny před nebo po podání 

minerálu 

 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

9 

 

 

 

 57 

Shankhapushpi  Ájurvédský sirup ze 

směsi bylin 

Fenytoin Sníţené koncentrace, zvýšení 

četnosti záchvatů 

U krys, mnohonásobně podávané 

dávky (ale ne jednotlivé dávky) 

sniţují plasmatické koncentrace 

10 



 

40 

fenytoinu, jednotlivé dávky 

sniţují antiepileptický účinek 

fenytoinu. Shankhapushpi je 

uţíván k léčbě záchvatů. 

Sho-saiko-to-nebo 

xiao chai hu tang 

Asijská bylinná směs Prednisolon Sníţené AUC pro 

prednisolon 

Obsah- Glycyrrhiza glabra, 

Bupleurum falcatum, Pinellia 

ternata, Scutellaria baicalensis, 

Zizyphus vulgaris, Panax 

ginseng a Zingiber officinale 

10 

 

 

 

Shoseiryuto Japonská Kampo 

medicína 

Nifedipin 

 

Testosteron 

Inhibiční účinek na CYP3A4 

 

Inhibice 6β-hydroxylace 

Inhibice způsobena přítomností 

Schizandra chinensis, Ephedra 

sinica a kůry skořice 

50 

 

50 

Schizandra 

chinensis 

Tonikum, 

hepatoprotektivum 

Pentobarbital, 

barbital 

 

Kofein, 

amphetamin 

 

Nifedipin 

 

Spoluuţitím můţe vzrůst 

sedativní účinek 

 

Můţe antagonizovat CNS 

stimulujícím účinkem 

 

Inhibice CYP3A4 a CYP2D6 

 9 

 

 

9 

 

 

50 

Silybum marianum Hepatoprotektivum Fexofenadin, 

fenytoin, statiny  

Antikoagulancia, 

sedativa 

 

 

 

Zvýšená pravděpodobnost 

vedlejších účinků 

Potenciálně nebezpečný 

vzrůst účinnosti a zvýšená 

pravděpodobnost vedlejších 

účinků 

 

 57 

 

57 

 

 

 

 



 

41 

Estrogen, orální 

kontraceptiva 

Sníţení účinnosti 57 

Sutherlandia 

frutescens 

microphylla 

Rakovina plic, 

diabetes, 

schizofrenie, deprese, 

antiretrovirální 

účinek  

Substráty CYP3A4 

a P-glykoproteinu 

Vliv na metabolismus 

CYP3A4 a inhibice exprese 

P-glykoproteinu 

 55 

Tamarindus indica Mírné laxativum Kyselina 

acetylsalicylová 

Zvýšená bioavailabilita, 

účinnost 

  

Rostlina je uţívána jako potrava 

a lék 

10 

Tanacetum 

parthenicum 

Prevence migrén, 

antirevmatikum 

Warfarin, 

nízkomolekulární 

hepariny, aspirin 

Zvýšené riziko krvácení, 

můţe zvýšit INR, změnit 

dobu krvácení 

Inhibuje aktivitu krevních 

destiček, pacienti by měli přestat 

uţívat léčivou rostlinu před 

chirurgickým zákrokem 

 

9 

Taraxacum 

officinale 

Laxativum, 

diuretikum 

Lithium 

 

 

Antihypertenziva, 

diuretika 

 

Sodíková deplece můţe 

potencovat toxické účinky 

lithia 

Potenciace účinku  

 

 

 

Nedochází ke ztrátě draslíku pro 

jeho obsah v rostlině 

9 

 

 

15 

Teuchrium 

chamaedrys 

Adjuvans 

k hubnoucím dietám 

Hepatotoxická 

léčiva 

Zvyšuje hepatotoxicitu Zvýšená alaninaminotransferáza, 

asparátaminotransferáza a 

koncentrace bilirubinu 

41 

Tecoma 

heptaphylla 

 Warfarin, 

nízkomolekulární 

hepariny, aspirin 

Zvyšuje krvácivost, můţe 

zvýšit INR, změnit dobu 

krvácení 

Pacienti by měli přestat uţívat 

léčivou rostlinu před 

chirurgickým zákrokem 

9 



 

42 

Trifolium pratense Estrogenní aktivita   Antikoagulancia 

 

Zvyšuje účinnost  9 

Trigonella 

foenum-graecum 

Hypolipidemikum Všechna léčiva 

 

 

 

Warfarin, 

nízkomolekulární 

hepariny, aspirin 

Antidiabetika 

Váţe se s léky, bylinné 

produkty by měly být 

uţívány nejméně 2 hodiny 

před nebo po lécích 

Zvyšuje krvácivost, můţe 

zvýšit INR, změnit dobu 

krvácení 

Zvýšení účinku 

Můţe zvýšit 

pravděpodobnoct 

hypoglykémie 

 

 

 

 

Pacienti by měli přestat uţívat 

léčivou rostlinu před 

chirurgickým zákrokem 

9 

 

 

 

9 

 

 

9 

Trikatu Ájúvérdská směs Vasicin,  

indometacin,  

diklofenak 

Sníţení dostupnosti   léčiv  43 

Ulmus spp. Protizánětlivý účinek, 

při poruchách trávení 

Všechna léčiva Poutají se s léky, bylinné 

produkty by měly být uţity 

nejméně 2 hodiny před nebo 

po lécích 

 9 

Uncaria tomentosa Účinek na 

kardiovaskulární 

systém, antioxidační, 

imunostimulační, 

antivirový účinek 

Radiobiokomplexy 

 

 

Antihypertenziva 

Ovlivnění biodistribuce, 

sníţení uptake Na
99m

TcO4 

mnoha orgánů 

Můţe potencovat aktivitu a 

zvýšit riziko hypotenze 
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Urtica dioica Diuretikum Diuretika  Zvýšená účinnost 

 

 9 
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Vaccinium 

myrtillus 

Léčba cirkulačních 

chorob, retinopatie 

Warfarin, 

nízkomolekulární 

hepariny, aspirin 

 

Zvyšuje krvácivost, můţe 

zvýšit INR, změnit dobu 

krvácení,  

Pacienti by měli přerušit uţívání 

léčivé rostliny před 

chirurgickým zákrokem 

9 

Valeriana 

officinalis 

Hypnotikum Alkohol 

 

 

Sedativa 

 

Metronidazol 

Směs valepotriátů redukuje 

vedlejší účinek alkoholu na 

koncentraci 

Zesílení hypnotického 

účinku 

 10 

 

 

9 

 

9 

Viscum album Antikancerogenní 

účinek 

Chemoterapeutika, 

radiace 

 

Zvýšení účinku  37 

Vitex zhnus castus Regulace 

menstruačního cyklu, 

akné 

Estrogen Neměli by být uţívány 

společně 

 9 

Xismalobium 

undulatum 

 Digoxin Můţe interferovat 

s farmakodynamickou 

aktivitou digoxinu 

 

 9 

Zanthoxylum 

piperitum 

Účinky tonizační, 

antimikrobiální, 

antivirové, 

antiparazitární 

Substráty P-

glykoproteinu 

(digoxin) 

Inhibice P-glykoproteinu Inhibici způsobují přítomné 

terpenoidy 

47 

Zelený čaj Stimulans Vápník 

Methamfetamin 

 

Sniţuje absorpci 

Můţe vyvolat nespavost 

 

 9 

9 
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Warfarin 

 

 

 

Karbamazepin, 

methyldopa, 

amiodaron, 

acetaminophen 

Antidiabetika 

Můţe být sníţena jeho 

aktivita, kvůli vysoké hladině 

vitaminu K v léčivých 

rostlinách 

Zvýšená pravděpodobnost 

vedlejších účinků 

 

 

Sníţení účinnosti 

9 
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Zingiber officinalis Antiemetikum Antikoagulancia 

 

Chemoterapeutika, 

radiace 

Cyklosporin 

Vzestup antitrombotické 

aktivity, zvyšuje krvácivost 

Zvýšení účinku 

 

Sníţení bioavailability orálně 

podaného cyklosporinu 

 15 

  

37 
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Pozn.: U prázdných políček tabulky, kde není uveden ţádný údaj, jej zpracovávaná literatura neuváděla. 
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4.3 Doprovodný komentář k nejčastějším interakcím léčivá 

rostlina - lék 

 

Hypericum perforatum (Třezalka tečkovaná)- Hypericaceae 

 

Třezalka je bylinná trvalka uţívaná jako přírodní antidepresivum. Ačkoli 

některé klinické a experimentální studie naznačují, ţe má určité vlastnosti 

podobné konvenčním antidepresivům, mechanismus účinku je rozmanitý-  

neselektivní blokáda reuptake serotoninu, noradrenalinu a dopaminu, vzrůst 

hustoty serotonergních a dopaminergních receptorů a zvýšená afinita pro 

GABA-ergní receptory a inhibice aktivity enzymu monoaminooxidasy. Vzrůst 

koncentrací monoaminů  v synaptické štěrbině se podobá několika účinkům 

uplatněných klinicky účinnými antidepresivy. /19/ 

Třezalka má ovšem i řadu vedlejších účinků, kdyţ je podávána spolu 

s jinými antidepresivy -  nauzea, vyráţka, únava, roztěkanost, akutní neuropatie 

a dokonce episody manie a serotoninergní syndrom. /19/ 

Třezalka je také spojována s fotosenzitivitou, proto by neměla být současně 

uţívána s jinými fotosenzibilizujícími rostlinami nebo léky jako tetracykliny a 

chemoterapeutiky. Lidé uţívající třezalku by měli být opatrní s vystavením na 

slunci. /9/ 

Literatura uvádí, ţe interakce léčivá rostlina-lék u třezalky nastává 

převáţně kvůli zvýšenému metabolismu spolupodaných léčiv, které jsou 

substráty cytochromu P450- CYP3A4 enzymu a změnou aktivity a/nebo 

exprese enzymu. Hlavní sloţky třezalky acylfloroglucinoly byly hodnoceny 

pro jejich účinek na aktivitu enzymu CYP3A4 ke zkoumání jejich role 

v interakci léčivá rostlina-lék. Hyperforin a čtyři oxidované analogy byly 

izolovány z rostliny a plně charakterizovány hmotnostní spektrální a NMR 

analýzou. Tyto acylfloroglucinoly inhibovaly silně aktivitu CYP3A4 ve 

fluorometrické zkoušce uţitím rekombinantního enzymu. Furoadhyperforin byl 

nalezen jako nejsilnější inhibitor aktivity CYP3A4, následovaný 
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furohyperforinem isomerem 1, furohyperforinem isomerem 2, hyperforinem a 

furohyperforinem. /53/ 

 

Lékové interakce 

 

Inhibitory proteáz  

Koncentrace indinaviru, inhibitoru proteáz uţitého k léčbě infekcí HIV, 

jsou redukovány při současném uţití třezalky. Hlavními mechanismy jsou 

CYP3A4 indukce a účinky na P-glykoprotein. Nízké plasmatické koncentrace 

inhibitorů proteáz jsou příčinou antiretrovirální resistence a selhání léčby.  

Extrakty třezalky způsobují také zvýšení clearance nevirapinu, coţ můţe 

mít za následek antiretrovirální resistenci a selhání léčby. /12/ 

 

Cyklosporin 

V klinickém výzkumu bylo zjištěno, ţe třezalka indukovala akutní 

odmítnutí transplantovaného srdce v důsledku poklesu plasmatických hladin 

cyclosporinu pod terapeutické rozmezí. /12/ 

Významné sníţení v hladinách cyklosporinu bylo pozorováno u 30 

příjemců transplantovaných ledvin uţívajících třezalku. Hladiny cyklosporinu 

byly významně zvýšeny po ukončení příjmu třezalky. Existují mnohočetné 

záznamy sníţení sérových hladin u pacientů, kteří přijali transplantované 

ledviny při současné terapii třezalky. Např. u 63-letého pacienta se projevilo 

těţké akutní odmítnutí 14 měsíců po transplantaci. Odmítnutí bylo spojeno 

s náhlým sníţením hladiny cyklosporinu, coţ  nastalo během dvoutýdenního 

příjmu třezalky v dávce 1800 mg/den. /13/ 

Sníţená orální dostupnost cyclosporinu byla navrţena jako následek 

 indukce střevního transporteru léčiv P-glykoproteinu. Bylo také diskutováno, 

ţe dlouhodobé uţití třezalky můţe způsobit adrenergní desensitizaci a sníţit 

schopnost odpovědí na vasopresory. /12/ 
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SSRI  

Jedním z případů zaznamenaných interakcí byla 61-letá ţena uţívající       

20 mg paroxetinu denně tři dny poté, co přestala uţívat třezalku v dávce 

600mg/den. Byla přijata do nemocnice neklidná, diaforetická a hypertenzivní, 

s hyperreflexií a  nedobrovolnými pohyby  všech končetin. /13/ 

Řada případů postarších depresivních pacientů detailizovala závrať, 

nevolnost, zvracení, bolest hlavy, úzkost, pohmoţděniny, podráţděnost a 

roztěkanost. Symptomy byly spojeny s uţíváním třezalky jako doplňku k jiţ 

běţící léčbě sertralinem (4 případy) a nefazodonem (1 případ). Symptomy se 

vyřešily 1 týden po přerušení uţívání třezalky. V jiném případě, 50-letá ţena 

s depresí se stala inkoherentní, unavená a letargická po jedné večerní dávce   

20 mg paroxetinu, který byl přidán k dávce třezalky 600 mg/den. Pacientka 

předtím tolerovala paroxetin po 8 měsíců. /13/ 

Manie (zuřivost) pravděpodobně vyvolaná třezalkou byla popsána 

v několika případech. V jednom záznamu týkajícím se současné podání s SSRI, 

jednalo se o manickou episodu u 28-letého muţe po 5 týdnech simultánním 

příjmu třezalky a 50mg/den sertralinu. Další případ se týká pacientky 

s anamnézou mírného traumatického poškození mozku a plynoucí deprese, 

která prodělala hypomanii po přidání třezalky a Ginkgo biloba na její reţim 

s fluoxetinem a buspironem. /13/ 

 

Warfarin  

Sníţená antikoagulační odpověď byla zjištěna u 7 pacientů stabilizovaných 

na warfarinu. Indukce jaterního isoenzymu CYP2C9 nebo CYP3A4 třezalkou 

byl předpokládaný moţný mechanismus. Ve většině případů, pacienti byli 

stabilizováni léčbou warfarinem před podáním třezalky. U ţádných  z pacientů 

se neprojevily tromboembolické příhody, nicméně sníţení účinku warfarinu je 

povaţováno za klinicky významné. Tato interakce můţe být následek indukce 

lékové pumpy P-glycoproteinu. /13/ 
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 Ethinylestradiol, desogestrel a orální kontraceptiva  

 V jedné studii dvacet zdravých premenopausálních ţen uţívaly orální 

kontracepci (>3 měsíce) po 3 po sobě jdoucích 28-denních menstruačních 

cyklech. Během druhého a třetího cyklu, účastnice přijaly 300mg třezalky 

třikrát denně. Sérové koncentrace ethinylestradiolu (7. den), norethisteronu    

(7. den), folikuly-stimulujícího hormonu (dny 12-16), luteinizačního hormonu 

(12.-16. den), progesteronu (21. den) a intravenózního a orálního midazolamu 

(dny 22 a 23) byly sledovány v pravidelných krevních vzorcích. Výskyt 

prudkého vzestupu krvácení byl kvantifikován během prvního a třetího cyklu. 

/20/ 

Společné uţití třezalky bylo spojeno s významným zvýšením v orální 

clearance norethindronu a významnou redukcí u poločasu ethinylestradiolu. 

Orální clearance midazolamu byla významně zvýšena během podání třezalky, 

ale systémová clearance byla nezměněna. Sérové koncentrace folikuly-

stimulujícího hormonu, luteinizačního hormonu a progesteronu nebyly 

významně ovlivněny dávkováním třezalky. Prudký vzestup krvácení se objevil 

u 2 ze 12 ţen u kontrolní fáze, srovnáno se 7 z 12 ţen u třezalkové fáze. Orální 

clearance midazolamu po dávkování třezalky byla vyšší u ţen, které měly 

prudký vzestup krvácení neţ u těch, které neměly. /20/ 

Třezalkové případy indukce metabolismu ethinylestradiol-norethindron se 

shodují se zvýšenou aktivitou CYP3A. Ţeny uţívající orální kontraceptiva by 

měly být informovány o očekávaném prudkém vzestupu krvácení a měly by 

zváţit uţívání obranné metody kontracepce, kdyţ konzumují třezalku. /20/ 

I v jiných případech se také objevily interakce mezi třezalkou a orálními 

kontraceptivy. 8 případů mezimenstruačního krvácení a jeden případ 

změněného menstruačního krvácení se projevilo u ţen, které uţívaly třezalku a 

dlouhodobě orální kontraceptiva. Byly zaznamenány také případy nechtěných 

těhotenství ţen. Účinky byly reversibilní po ukončení léčby třezalkou. Indukce 

CYP3A4, zahrnutého v metabolismu steroidů, je předpokládaným 

mechanismem. /12/ 
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Teofylin 

Byla také prokázána interakce mezi třezalkou a teofylinem. Niţší sérové 

koncentrace teofylinu se ale obnovily po ukončení terapie třezalkou. Jako 

moţný mechanismus byla navrţena indukce jaterního CYP1A2. /12/ 

 

Tricyklická antidepresiva (četné CYP)  

Čtrnáctidenní otevřená studie 12 depresivních pacientů byla výsledkem 

významné redukce v koncentracích amitriptylinu s konkurenční ingescí 

třezalky. Počet CYP enzymů, zahrnujících 1A2, 2C19, 3A4 a 2D6 se týkaly 

metabolismu tricyklických antidepresiv. /13/ 

 

Midazolam  

V humánní studii byla zaznamenána redukce koncentrací midazolamu, 

předpokládá se, ţe z důvodu indukce CYP 3A4. /13/ 

 

Nifedipine  

V humánní studii byla zaznamenána redukce v  koncentracích nifedipinu, 

předpokládá se z důvodu indukce CYP 3A4. /13/ 

 

Inhibitory monoaminooxidasy (IMAO)   

Ačkoliv nejsou známy ţádné záznamy interakcí, na bázi in vitro studie 

třezalka můţe teoreticky potencovat účinky IMAO, vedoucí ke klinické 

toxicitě, jako je serotoninový syndrom nebo hypertenzní krize. Nedávný 

záznam popsal náhlý začátek hypertenze (na 201/140 mm/Hg) s deliriem u    

41-letého muţe uţívajícího třezalku. /13/ 
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Antineoplastika  

Teoreticky, třezalka můţe antagonizovat chemoterapeutika, která jsou 

zaměřena proti topoizomeráze II alfa, jako jsou antracykliny nebo cytotoxická 

léčiva, jak se prokázalo při pokusech in vitro.  /13/ 

 

Digoxin 

Kontrolovaná studie ukázala, ţe 10-denní léčba extraktem třezalky vedla 

v 25% ke sníţení hladiny digoxinu. Mechanismus účinku můţe být indukován 

lékovým transporterem P-glykoproteinem. /13/ 

 

Loperamid  

Delirium a třes byly zaznamenány u jednoho pacienta uţívajícího 

loperamid, třezalku a kořen kozlíku (Valeriana officinalis). Stav se 

normalizoval rapidně po ukončení léčby třezalkou. /13/ 

 

Fotosenzitivující produkty  

Konkurenční uţití třezalky s fotosenzibilními látkami, zahrnující několik 

antibiotik a orální kontraceptiva, mohou zvýšit riziko fotosenzitizace. /13/ 

 

Thyroidní léčiva   

Retrospektivní kontrolovaná studie zaznamenala zvýšené hladiny 

thyroidstimulujícího hormonu (TSH) spojených s uţitím třezalky. /13/ 

 

Interakce s dalšími léčivými rostlinami a doplňky stravy 

 

Léčivé  rostliny s obsahem kardioglykosidů  

Tyto léčivé rostliny jako je náprstník a oleander, obsahující 

kardioglykosidy, se chovají podobně jako digoxin. Kontrolovaná studie 

ukázala, ţe 10-denní léčba s extraktem třezalky vedla ke sníţení hladiny 

digoxinu o 25%. /13/ 
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Železo  

Z důvodu přítomnosti taninů ve třezalce můţe být inhibována absorpce 

ţeleza. /13/ 

 

Fotosenzitizující rostliny a doplňky 

Konkurenční uţití třezalky s jinými fotosenzitivními látkami můţe zvýšit 

riziko fotosenzitizace, jako např. s kapsaicinem.  Fototoxická reakce byla 

objevena u pacientky, která byla experimentálně léčena s [delta]-

aminolevulinovou kyselinou na rakovinu prsu a která také uţívala třezalku. 

/13/ 

 

Kořen kozlíku (Valeriana officinalis)  

Delirium a agitace byly zaznamenány u pacienta uţívajícího kořen kozlíku, 

třezalku a loperamid. Stav se rapidně vyřešil s ukončením terapie třezalkou. 

/13/ 

 

Potravinové interakce 

 

Slabá IMAO aktivita třezalky byla objevena při studii in vitro. Podobně 

k výstrahám doprovázející uţití IMAO patří i konzumace potravin obsahujících 

tyramin. Uţití  třezalky můţe  způsobit zvýšené riziko hypertenzní krize. U 43 

pacientů, kteří uţívali třezalku, 39 jednotlivců přiznalo příjem potravy nebo 

produktů bohatých na tyramin. U dvou pacientů uţívajících třezalku v dávce 

600-900 mg/den se projevilo zrudnutí a bušící bolesti hlavy. Další případ byl 

zaznamenán u 41-letého muţe, který uţíval třezalku a jedl sýry a pil víno. Byl 

u něho popsán náhlý začátek hypertenze (zvýšení tlaku krve na 201/140 

mm/Hg). /13/ 
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Ginkgo biloba (Jinan dvoulaločný)- Ginkgoaceae 

 

Ginkgo biloba je znám pro svou antioxidační a neuroprotektivní aktivitu. 

Tato rostlina má široké terapeutické uplatnění, zahrnující léčbu demence, 

sníţené paměti, cerebrální insuficience, úzkosti, stresu, tinnitu, astmatu, 

Raynaudovy nemoci a intermitentní klaudikace, kdyţ je uţíván v kombinaci 

s aspirinem, pro léčbu trombózy. 

Neţádoucí účinky (gastrointestinální, bolest hlavy, závratě, palpitace a 

alergické koţní reakce) jsou obvykle mírné, přechodné a reverzibilní. Účinky 

z velkých dávek mohou zahrnovat neklid, nedostatek svalového tonu a slabost. 

Ginkgo biloba můţe interagovat s léčivými rostlinami, které obsahují kumariny 

nebo s léky, které ovlivňují agregaci krevních destiček, coţ můţe zvýšit riziko 

krvácení. Je třeba se vyvarovat se jinanu nejméně 2 týdny před operací. 

Typická orální dávka jinanu je 120-240 mg za den pro syndromy demence. 

Preparáty uţívané v klinické praxi jsou standardizovány vzhledem 

k obsahu flavonů (24%) a terpenových laktonů (6%), které jsou povaţovány za 

jako účinné sloţky. Flavonoidy působí jako volné radikály a trepeny 

(ginkgolidy), inhibují faktory aktivující krevní destičky a usnadňují krevní tok. 

Účinky těchto aktivit mohou redukovat alergickou reakci a zánět (astma a 

bronchospasmus), léčit oběhové nemoci, Alzheimerovu chorobu, rakovinu, 

Parkinsonovu chorobu a revmatoidní artritidu, zmírnit hypoxii, aktivitu 

záchvatů a periferní nervové poškození, redukovat funkční a morfologické 

poškození retiny, redukovat rozvoj fibrózy, pomoci v léčbě impotence, ovládat 

periferní vaskulární nemoci jako je Raynaudova nemoc, akrocyanóza a 

poflebitický syndrom. 

V jedné studii, která sledovala pacienty s nemocí sluchu, sekundární 

 vaskulární nedostatečností v uchu, přibliţně u 40% z těchto pacientů léčených 

extraktem listu Ginkgo biloba po 2 aţ 6 měsíců nastalo zlepšení ve sluchových 

měřeních a účinnost se projevila zmírněním výskytu závratí. 
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U starších muţů s nepatrnou na věku závislou ztrátou paměti, Ginkgo 

doplněk redukoval čas vyţadovaný pro proces visuální informace. 

Těţké vedlejší účinky při uţívání preparátů z Ginkgo biloba jsou vzácné, 

zahrnují především bolest hlavy, závrať, krátkodobou ztrátu paměti, nespavost, 

srdeční palpitace, gastrointestinální potíţe a dermatologické reakce. Také pyl 

z jinanu můţe silně alergizovat. Padesát semen Ginkgo biloba můţe způsobit 

tonicko/klonické záchvaty a ztrátu vědomí. Sedmdesát záznamů ukázalo 27% 

letalitu (připisováno jen ginkgotoxinu nalezenému v semenech). Ingesce jinanu 

v jednom případě byla spojena se spontánním bilaterálním subdurálním 

hematomem. /21/ 

Další studie jsou spojovány s rizikem krvácení spojeným s uţitím jinanu. 

Do této studie byli zařazeni pacienti ve stáří 33- 78 let, jeden současně neuţíval 

ţádný lék, zatímco ostatní uţívali aspirin, warfarin, acetaminophen nebo 

ergotamin-kofeinové přípavky. U pacientů byly zjištěny menší či větší příhody 

krvácení a jedna osoby zemřela na pasivní mozkové krvácení. /9/ 

Pacienti uţívající jiné produkty, které jsou známé svým působením na 

činnost krevních destiček, jako je vitamín E (>1200 IU), nadměrné mnoţství 

česneku (mnoţství 15-20 strouţků za den), warfarin, aspirin, nízkomolekulární 

hepariny, by měli být varování před interakcemi s produkty jinanu. Sami 

pacienti by měli informovat své ošetřující lékaře o neobvyklém krvácení a 

pohmoţdění nebo nový náběh  závratí, bolestí hlavy nebo rozmazaného vidění. 

/9/ 

Bylo objeveno, ţe Ginkgo biloba má významný induktivní účinek na 

CYP2C19 aktivitu. Tato studie byla navrţena ke zkoumání moţné interakce 

léčivá rostlina-lék mezi Ginkgo biloba a omeprazolem, široce uţívaným 

substrátem CYP2C19, u subjektů s různými genotypy CYP2C19. Bylo 

selektováno 18 zdravých jedinců předem genotypovaných pro CYP2C19. 

Všichni dostali jednu dávku omeprazolu 40 mg v základu a druhou na konci 

12-denní léčby s Ginkgo biloba (1140mg, bid). Těmto pacientům byly 

odebírány četné krevní vzorky po 12 h a 24 h, moč byla sbírána po dávkování 
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omeprazolu. Byly měřeny koncentrace omeprazolu a jeho metabolitů,             

5-hydroxyomeprazolu a omeprazolsulfonu, v moči a plazmě a vypočteny 

nonkompartmentálně jejich farmakokinetiky. Koncentrace omeprazolu a 

omeprazolsulfonu v plazmě byly významně sníţeny a 5-hydroxyomeprazolu 

významně zvýšeny po podání Ginkgo biloba v porovnání se základem. 

Významné sníţení v poměru AUC koncentrace-čas omeprazolu ku                  

5-hydroxypmeprazolu byl pozorován u silných homozygotních metabolizátorů, 

silných heterozygotních metabolizátorů a slabých metabolizátorů. Ţádné 

významné změny v AUC poměrech nebyly pozorovány u omeprazolu a 

omeprazolsulfonu. Renální clearance 5-hydroxyomeprazolu byla významně 

sníţena po uţití Ginkgo  biloba, ale změna se výrazně nelišila mezi třemi 

skupinami genotypu. Výsledky ukázaly, ţe Ginkgo biloba můţe indukovat 

hydroxylaci omeprazolu u CYP2C19 v závislosti na genotypu a konkurenčně 

redukovat renální clearance 5-hydroxyomeprazolu. Společné podání Ginkgo 

biloba s omeprazolem nebo jinými substráty CYP2C19 můţe významně 

redukovat jejich účinek. /22/  

U Ginkgo biloba nebylo zjištěno, ţe mění farmakokinetiku 

spolupodávaných léčiv, ale můţe vést k farmakodynamickým interakcím. 

Zajímavým zjištěním bylo koma, které nastalo u 80-leté ţeny po spolupodání 

nízkých dávek trazadonu a Ginkgo biloba. Vznikla hypotéza, ţe flavonoidy 

obsaţené v Ginkgo biloba jsou odpovědné za subklinický vzrůst GABAergní 

aktivity vztaţené k přímému účinku na benzodiazepinový receptor a zvýšily 

funkci CYP3A4, vyplývající ze zvýšených hladin aktivního metabolitu 

trazadonu, 1-(m-chlorphenyl)piperazinu. /12/ 

 

Piper methysticum (Kava-  kava)- Piperaceae 

 

Kava- kava je pěstována v celém jiţním Pacifiku a je uţívána stovky let 

jako antagonista dopaminu, coţ můţe zhoršit symptomy Parkinsonovy 

choroby. Pacienti by měli být upozorněni na moţnost interakce mezi Kava- 
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kava a jejich předepsanými léčivy. Kava- kava také potencuje účinek alkoholu, 

sedativ a antidepresiv, které by proto neměly být uţívány společně s touto 

rostlinou. /9/ 

V Evropě, Severní Americe a Austrálii byla zaznamenána jaterní toxicita u 

vyráběných bylinných léčiv s obsahem kavalaktonů. Ale neexistuje ţádná 

evidence váţného poškození jater u tichoostrovních obyvatel a domorodých 

Australanů, kteří uţívali Kava- kava extrakty. Byla provedena studie s 98 

dobrovolníky, kdy 36 z nich nikdy neuţívalo Kava- kava. Mezi 62 uţivateli 23 

přestalo uţívat Kava- kava poslední rok před studií. Někteří lidé neuţívali 

Kava- kava po 1 aţ 2 měsíce nebo 1 aţ 2 týdny předtím, ostatní uţívali      

Kava- kava předešlých 24 hodin. Jaterní funkční testy těchto skupin byly 

srovnány,  také s ohledem na věk, pohlaví, alkohol a uţití jiných látek. 

Průměrné mnoţství konzumovaného kava prášku bylo 118 g/týden. Uţití kava 

bylo spojeno s vyššími hladinami jaterních enzymů gamma-glutamyl 

transferázy (GGT) a zásadité fosfatázy (ALP), ale ne 

s alaninaminotransferázou nebo bilirubinem, které nebyly zvýšeny.  U těch, 

kteří nebyli silní konzumenti alkoholu a jen u těch, kteří uţili Kava- kava 

preparáty v předešlých 24 hodinách, se ukázaly vyšší hladiny GGT neţ u 

nekonzumentů, zatímco vyšší ALP hladiny se vyskytly jen u těch, kteří uţívali 

poslední Kava- kava preparát před 1 aţ 2 týdny a předešlých 24 hodin. Jaterní 

funkce se liší u uţivatelů vodných extraktů Kava- kava, ale tyto mírné hladiny 

konzumace Kava- kava se jeví jako reversibilní a normální funkce se začnou 

vracet po 1 aţ 2 týdnech abstinence Kava- kava. Nebyl zaznamenán ţádný 

případ ireversibilního jaterního poškození. /23/ 

Kavalaktony jsou silné inhibitory několika z enzymů CYP 450, naznačující 

vysoký potenciál pro způsobení farmakokinetických interakcí s léčivy a jinými 

rostlinami, které jsou metabolizovány stejnými enzymy. Kromě toho, některé 

kavalaktony ukázaly, ţe mají farmakologické účinky, jako je blokáda GABA 

receptorů a sodíkových a vápníkových kanálů, které mohou vést ke 
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farmakodynamickým interakcím s jinými látkami, které mají podobné 

farmakologické vlastnosti. / 32/ 

 

Evodia rutaecarpa- Rutaceae 

 

Extrakt plodu Evodia rutaecarpa byl uţíván pro léčbu gastrointestinálních 

nemocí a bolesti hlavy. K stanovení moţnosti interakce léčivá rostlina- lék byly 

podány etanolový extrakt plodu Evodia rutaecarpa (1 a 2g/kg/den, p.o.) a 

bylinný přípravek Wu-Chu-Yu-Tang (1 a 5 g/kg/den) krysám denně po tři 

následné dny a 4. den byl podán teofylin (2 mg/kg, i.v.). Koncentrace teofylinu 

v krvi byla měřena mikrodialýzou spojenou s kapalinovou chromatografií. 

Farmakokinetická data byla spočítána nonkompartmentálním modelem. 

Výsledky naznačují, ţe hladina teofylinu byla významně sníţena preléčbou 

s extraktem Evodia rutaecarpa a bylinným přípravkem Wu-Chu-Yu-Tang 

v závislosti na dávce. Navrţený mechanismus interakce léčivá rostlina-lék je 

indukce metabolismu teofylinu. /18/ 

Teofylin je silný bronchodilatátor, který byl široce uţíván v léčbě akutního 

astmatu. Skoro celých 90% teofylinu je metabolizováno lidskými játry 

cytochromem P450 s jeho členy CYP1A2 a CYP2E1. Bylo také zaznamenáno, 

ţe teofylin byl metabolizován na 1,3-dimetylmočovou kyselinu (1,3-DMU) 

cestou CYP1A2 a CYP2E1 a na 1-metylxantin cestou CYP1A2, který byl 

později metabolizován na 1-metylmočovou kyselinu(1-MU) cestou 

xantinoxidázy. Proto se očekáváno, ţe farmakokinetické parametry teofylinu 

mohou být změněny v preléčbě bylinnou medicínou, která ovlivňuje aktivitu 

CYP1A2 a CYP2E1. Teofylin byl charakterizován úzkým terapeutickým 

indexem s rozpětím terapeutické koncentrace 5-20 μg/ml. Tudíţ, interakce lék-

lék a léčivá rostlina-lék mohou citlivě ovlivňovat terapeutika teofylinu. /18/ 

Usušené nedozrálé plody Evodia rutaecarpa (čínský název Wu-Chu-Yu) 

jsou tradiční čínskou bylinnou medicínou, která byla dlouhodobě uţívána jako 

lék pro gastrointestinální nemoci, bolest hlavy, amenorrheu a poporodní 
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krvácení. Nedávné záznamy ukazují, ţe Evodia rutaecarpa je silný induktor 

CYP1A. Rutaecarpin, aktivní sloţka, která byla původně izolována z Evodia 

rutaecarpa a následně syntetizována, má antihypertenzní, protisráţlivé a 

antitrombotické účinky. Rutaecarpin byl identifikován jako silný inhibitor 

CYP1A2 jak u myších, tak lidských jaterních  mikrosomů. Wu-Ch-Yu-Tang 

(Goshuyu- v japonské Kampo medicíně) je tradiční čínský přípravek pro léčbu 

migrény a zvracení, který obsahuje 4 byliny  Evodia rutaecarpa, kořen 

ţenšenu, oddenek zázvoru, plod zizyphi. /18/ 

Další studií bylo určení moţné interakce léčivá rostlina-lék s kofeinem. 

Byly podány rutaecarpin (rostlinná sloţka Evodia rutaecarpa, 25mg/kg/den, 

p.o.), etanolický extrakt Evodia rutaecarpa (1g/kg/den, p.o.) a bylinný 

přípravek z Evodia rutaecarpa (Wu-Chu-Yu-Tang, 1g/kg/den) individuálně 

denně preléčbou po tři po sobě následující dny u krys a čtvrtý den byl podán 

kofein (2mg/kg, i.v.). Kofeinové koncentrace v krvi, mozku a ţluči byly 

současně měřeny mikrodialýzou spojenou se systémem kapalinové 

chromatografie. Farmakokinetická data byla vypočtena nekompartmentálním 

modelem. Výsledky naznačují, ţe kofein přechází bariéru krev-mozek a jde 

přes hepatobiliární exkreci. Hladina kofeinu byla výrazně sníţena preléčbou 

rutaecarpinem, extraktem Evodia rutaecarpa a bylinným přípravkem Wu-Chu-

Yu-Tang. Tento objev je velmi důleţitý pro moţné interakce bylina-lék. /17/ 

 

Ephedra sinica (Chvojník čínský)- Ephedraceae 

 

V nedávných letech vzrostlo uţití bylinných preparátů s obsahem 

Chvojníku čínského (Ephedra sinica), zvýšil se tak počet zaznamenaných 

neţádoucích terapeutických účinků. Přípravky s obsahem Ephedra sinica jsou 

uţívány ke zlepšení sportovního výkonu, jako stimulans a jako rostlinná 

náhraţka extáze na večírcích. Neţádoucí účinky projevující se u přípravků 

s obsahem Ephedra sinica jsou především roztěkanost, neklid, agitace, 

tachykardie a palpitace. Nejdůleţitější rizikové faktory jsou relativně vysoká 
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mnoţství alkaloidu efedrinu a měnící se koncentrace v různých rostlinných 

přípravcích. Existuje relativně vysoké riziko dobrovolného předávkování a 

výskyt interakcí se současným uţitím jiných simulantů a léčiv. /24/ 

 

Curcuma longa (Kurkuma dlouhá)- Zingiberaceae 

 

Hlavní sloţkou kurkumy je kurkumin, který vykazuje antioxidační aktivitu 

a inhibuje takové mediátory zánětu jeko NFkB, cyklooxygenázu–2 (COX-2), 

lipooxygenázu (LOX) a inducibilní syntázu oxidu dusnatého (iNOS). Je také 

silný inhibitor TGF-β a fibrinogeneze, coţ můţe vysvětlit jeho pozitivní účinky 

u nemocí jako je fibróza ledvin, plic, cirhóza jater a Crohnova nemoc a 

v prevenci tvorby tkáňové adheze. /27/ 

Významné preventivní a/nebo kurativní účinky byly zjištěny u modelů 

experimentálních zvířat u mnoţství nemocí, zahrnující aterosklerózu, rakovinu, 

diabetes, respiratorní, jaterní, pankreatické, intestinální a ţaludeční nemoci, 

neurodegenerativní a oční nemoci. 

Kurkuma, schválený potravní doplněk, nebo její sloţka kurkumin mají 

překvapivě léčebné účinky v experimentálních studiích při léčbě akutních a 

chronických nemocí charakterizovaných zánětlivou reakcí.  

Kurkumin, 1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenol)-1,6-heptadien-3,5-dion, je 

polyfenol nalezený v  koření, odvozeném od usušených oddenků trvalky 

Curcuma longa. Je to lipofilní molekula s fenolovými skupinami a 

konjugovanými zdvojenými vazbami. Jeho molekula se podobá ubiquinolům a 

jiným fenolům známým tím, ţe mají silné antioxidační aktivity. Jeho 

bioavailabilita po orálním podání je nízká, ale můţe být zlepšena disolucí 

v ambivalentním rozpouštědle (glycerol, ethanol, DMSO). Jeho bioavailabilita 

je zvýšená spolupřijímáním piperinu (sloţka pepře). /27/ 

Mnoho léčivých rostlin a léčiv působí terapeuticky v jedné dávce a uţ 

toxicky v jiné. Interakce mezi léčivými rostlinami a léky, i kdyţ strukturně 

nesouvisí, mohou zvýšit či sníţit farmakologické a toxikologické účinky  



 

59 

kterékoliv sloţky. Předpokládá se, ţe kurkumin můţe zvýšit bioavailabilitu 

vitamínů jako je vitamín E a sníţit hladinu cholesterolu, významně   také 

zvyšuje koncentraci α-tokoferolu v plicní tkáni . Kurkumin se váţe na albumin 

hydrofobními vazbami a můţe tedy být transportován do vhodných cílených 

buněk, kde vyvolává své farmakologické účinky. Je také známo, ţe tvoří 

intracelulární konjugáty s glutathionem. /27/ 

 

Kurkumin k prevenci a léčbě nemocí  

 

Ateroskleróza  

Hyperhomocysteinémie, exprese zvýšené prooxidační aktivity v těle, je 

obecně povaţována za kardiovaskulární rizikový faktor, rovnocenný 

hypercholesterolémii. Vysoký příjem antioxidantů a vitamínů, zvláště potravin 

bohatých na vitaminy skupiny B, je spojen s redukováním celkového 

plasmatického homocysteinu a sníţením výskytu kardiovaskulárních chorob. 

Kurkumin můţe předcházet peroxidaci lipidů, stabilizovat buněčné membrány, 

inhibovat proliferaci vaskulárních buněk hladkého svalstva a inhibovat 

agregaci krevních destiček. /27/ 

 

Diabetes 

Syndrom insulinové resistence je spojen se zvýšením plasmatického 

homocysteinu a zvýšenou oxidací lipidů. V jedné studii byl kurkumin podáván 

v dávce 0.08 g/kg denně po 3 týdny krysám s diabetem indukovaným 

alloxanem. Poté kontroly zdravých krys byly srovnány s diabetickými zvířaty a 

se zvířaty léčených kurkuminem. Významná zlepšení byla pozorována 

v hladině krevní glukózy, hemoglobinu a glykosylovaném hemoglobinu. 

Významné rozdíly byly také pozorovány u koncentrace TBARS v jaterní tkáni,  

glutationu v játrech a glutationu v plazmě. Aktivita sorbitoldehydrogenázy, 

která katalyzuje konverzi sorbitolu na fruktózu, byla významně sníţena. /27/ 
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Respirační nemoci 

Kurkumin je silný inhibitor TGF-β a fibrogeneze a má účinek také na plicní 

fibrózu indukovanou amiodaronem, coţ bylo studováno u krys. Byla 

pozorována významná inhibice LDH aktivity, infiltrace neutrofilů, eosinofilů, 

makrofágů v plicní tkáni, uvolnění TNF-α indukovaného LPS, generace 

superoxidu stimulovaná phorbolmyristátacetátem (PMA), aktivita 

myeloperoxidázy (MPO), aktivita TGF-β, obsah plicního hydroxyprolinu a 

exprese kolagenu, kdyţ byl kurkumin dodán (200 mg/kg) ve spojitosti 

s intratracheální instilací 6.25 mg/kg váhy těla amiodaronu. Kurkumin 

vykazuje strukturální podobnosti s isoflavonoidními sloučeninami, u kterých se 

předpokládá, ţe se váţí přímo na regulační protein transmembránové vodivosti 

cystické fibrózy a mění jeho postupové vlastnosti. 

 Antiastmatický účinek kurkuminu byl nedávno testován u morčat 

senzitizovaných ovalbuminem. Významné redukce byly pozorovány v obojím-  

konstrikci dýchání i v  hyperreaktivitě histaminu. /27/ 

 

Onemocnění jater 

Podání kurkuminu brání rozsáhlým histopatologickým změnám 

s ohniskovou a lehkou degenerací, mikronekrózám, steatózám v játrech, 

rozsáhlé kongesci a tukové infiltraci. Významně také inhiboval zvýšení 

alkalické fosfatázy (ALP). Podobné prospěšné účinky byly pozorovány při 

histologii v různých tkáních a v jaterním obsahu cholesterolu, triglyceridů, 

volných mastných kyselin a fosfolipidů. V dalších studiích byly krysy krmeny 

po 4 týdny rybím olejem a etanolem a skončily s jaterními lézemi spočívajících 

ve  ztučnělých játrech, s nekrózou a zánětem. Kurkumin v denní dávce 

75mg/kg/den bránil vzniku histologických lézí. Kurkumin potlačil           

NFkB-dependentní geny, blokoval aktivaci NFkB zprostředkovanou 

endotoxinem a potlačil expresi cytokinů, chemokinů, COX-2 a iNOS 

v Kupferových buňkách. /27/ 
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Pankreatické nemoci 

Účinek kurkuminu  byl také studován na modelech pankreatitidy. Dávka 

200mg/kg/den byla podána během 6 hodin léčby. Léčba kurkuminem 

významně redukovala histologická poranění pankreatické tkáně (acinární 

buněčná  vakuolizace a neutrofilní infiltrace), intrapankreatickou  aktivaci 

trypsinu, hyperamylázemii, hyperlipazémii, pankreatickou aktivaci NFkB, IkB 

degradaci, aktivaci aktivačního proteinu (AP)-I a zánětlivých molekul jako je 

IL-6, TNF-α, chemokinu KC, iNOS a kyselého ribosomálního fosfoproteinu 

(ARP). /27/ 

 

Žaludeční nemoci 

Kurkumin byl testován in vitro proti různým atakům bakterie Helicobacter 

pylori. Významně sniţoval vliv všech testovaných koncentrací Helicobacter 

pylori. Kurkumin inhibuje infekci a zánět slizničních buněk inhibicí aktivace 

NFkB, degradace IkBα, NFkB vazby na DNA a aktivitu IkB kinasy α a β. /27/ 

  

Intestinální nemoci 

Kurkumin měl vliv i na léčbu zánětlivé střevní nemoci, která je spojena 

s nadprodukcí NO, indukovanou zvýšenou expresí iNOS. Preléčba během 10 

dní kurkuminem  v 50 mg/kg/den před indukcí trinitrobenzensulfonové 

kyseliny u kolitidy vedla ke zvýšené redukci zranění histologické tkáně, 

neutrofilní infiltrace (měřeno jako sníţená aktivita myeloperoxydázy) a 

lipidové peroxidace (měřená jako sníţená aktivita malondialdehydu) 

v zaníceném tračníku a ke sníţení aktivity serinproteázy. Byly pozorovány také 

redukce v aktivaci NFkB a redukované hladiny NO. /27/  

 

Rakovina 

Rakovina je skupina více jak 100 různých nemocí, které se manifestují 

v nekontrolovaných buněčných reprodukcích, tkáňové invazi a vzdálenými 

metastázemi. Za vývojem těchto nemocí je často vystavení karcinogenům, 
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které produkují genetické poškození a ireverzibilní mutace jiţ neopravitelné. 

Během posledních 50 let, byly prováděny pokusy k nalezení nebo produkci 

látek, které by mohly předcházet těmto procesům, takzvané chemoprotektivní 

činidla. Kurkumin indukuje in vitro apoptózu různých linií tumorových buněk: 

buňky rakoviny prsou, plic, lidského melanomu, lidského myelomu, leukemie, 

lidského neuroblastomu, úst a prostaty. Kurkumin také inhibuje intrahepatické 

metastázy u experimentálních modelů. /27/ 

 

Neurodegenerativní nemoci 

Kurkumin je významný antioxidant a má několikrát vyšší antioxidační 

aktivitu neţ vitamín E. Kdyţ byl testován u transgenního myšího modelu, 

mírná dávka kurkuminu (24/mg/kg) významně redukovala oxidační poškození 

a depozice amyloidu. Po podání kurkuminu byly významně zlepšeny 

histopatologické změny, hladiny TBARS, cholesterolu, fosfolipidů a volných 

mastných kyselin v mozkové tkáni. /27/ 

 

Oční neprůsvitnost 

Šedý zákal, neprůsvitnost očních čoček, je jednou z příčin celosvětové 

slepoty a je zodpovědný za slepotu aţ 20 milionů lidí na světě. Nutriční 

nedostatky, speciálně nedostatek konzumace antioxidantů, diabetes, vystavení 

nadměrnému slunečnímu záření, kouření a jiné faktory prostředí jsou známy, 

ţe zvyšují riziko kataraktu. Tři různé experimentální studie zaznamenaly 

významné účinky kurkuminu proti kataraktu indukovaného naftalenem, 

galaktózou a selenem. /27/ 

 

Serenoa repens (Saw palmetto, Setrenoa plazivá)- Arecaceae 

 

Extrakt bobulí americké trpasličí palmy, je uţíván v terapii benigní 

hypertrofie prostaty (BPH). Ukázalo se, ţe bylina redukuje noční močení a 

zvyšuje míru toku moči na 50%. 
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Dvojitě slepá, placebem kontrolovaná studie zhodnotila hormonální účinky 

extraktu Serenoa repens podávaný muţům s BPH po 3 měsíce. Studie objevila, 

ţe extrakt měl estrogenní a antiprogesterogenní účinek. Ukázalo se, ţe 

hexanový extrakt bobulí má antiandrogenní vlastnosti přes inhibici enzymu      

5-α-reduktázy. /1/ 

Extrakt inhibuje dihydrotestosteron vázající se na buněčná a jaderná 

receptorová místa, tím vzrůstá metabolismus a exkrece dihydrotestosteronu. 

Extrakt inhibuje obojí cyklooxygenázu a 5-lipoxygenázu, tím přispívá 

k protizánětlivému a antiedemetóznímu účinku. Rostlina má spazmolytickou 

aktivitu. /1/ 

Neţádoucí účinky (sexuální dysfunkce, únava) mohou být spojeny s 

antiandrogenním účinkem. Zvýšení těchto účinků můţe být očekáváno, jestliţe 

byl bylinný extrakt podáván současně s předepsaným antiandrogenem 

finasteridem. Ţádné významné neţádoucí účinky nebyly zaznamenány u uţití 

Serenoa repens, ačkoli byl zaznamenán jeden případ cholestatické hepatitidy. 

Bylinná léčba můţe způsobit bolesti hlavy a jestli je uţíván ve větším 

mnoţství, průjem. Ţádné změny v chemických parametrech krve nebyly během 

terapie zaznamenány. /1/ 

 

Panax ginseng (Všehoj ženšenový)- Araliaceae 

 

Tato léčivá rostlina je jednou z mnoha obvykle uţívaných a zkoumaných 

ţenšenů, také nazývaný Asijský nebo Korejský ţenšen. Hlavní aktivní sloţky 

Panax ginseng jsou ginsenosidy, u kterých se ukázalo, ţe mají různé 

terapeutické účinky, zahrnující protizánětlivý, antioxidační a protirakovinný 

účinek. Výsledky klinických výzkumných studií ukazují, ţe Panax ginseng 

můţe zlepšit psychologickou funkci, kognitivní funkce paměti,  imunitní 

funkci a stavy spojené s diabetem. /14/ 

Měl by být však uţíván s opatrností u lidí se stavy krvácení, nemocemi 

srdce, insomnií a schizofrenií a u ţen s hormonsenzitivními stavy a proto by se 
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jeho uţívání měli vyvarovat pacienti, kteří jsou léčeni např. warfarinem, 

digoxinem nebo SSRI. Mohou se také projevit neţádoucí účinky v rozsahu od 

insomnie a průjmu po váţné bolesti hlavy a schizofrenii. Jiné méně obvyklé 

účinky mohou být s prolongovaným uţitím (více neţ 3 měsíce) - tachykardie, 

edém, sníţený apetit a pruritus. Doporučená orální dávka je 200 mg za den, 

často rozdělená jako 100 mg 2x za den.  /31/ 

 

Hydrastis canadensis (Vodilka kanadská)- Ranunculaceae 

 

Extrakty Hydrastis canadensis obsahující přibliţně stejné koncentrace (asi 

17 nM) dvou methylendioxyphenylových alkaloidů, berberinu a hydrastinu, 

inhibovaly se vzrůstající silou (CYP2C9) 4´-hydroxylaci diklofenaku, 

(CYP2D6) 1´-hydroxylaci bufuralolu a (CYP3A4) 6-β-hydroxylaci 

testosteronu v lidských jaterních mikrotomech. Z methylenedioxyphenylových 

alkaloidů, berberin byl více inhibující směrem k 1´-hydroxylaci bufuralolu a 

hydrastin směrem k 4´-hydroxylaci diklofenaku. Pro 6β-hydroxylaci 

testosteronu, berberin byl nejmenší inhibující součástí. /28/ 

 

Echinacea purpurea (Třapatka)- Asteraceae 

 

Tato léčivá rostlina je uţívána jako podpůrná terapie při nemocech z 

nachlazení a chronických infekcí respiračního traktu. Echinacea  purpurea je 

nejúčinnější, jestliţe  se  začne s její terapií, kdyţ se objeví první symptomy a 

ukončí se po 7-10 dnech, profylaktické uţití k prevenci obyčejné rýmy nemá 

ţádnou hodnotu. Neţádoucí účinky zahrnují gastrointestinální potíţe, sucho 

v ústech, ústní vředy a insomnii. Echinacea purpurea interaguje s léky, které 

jsou substráty CYP3A4 a imunosupresivy. Doporučené ústní dávky jsou       

900 mg 3x denně. Od 0.75 do 1.5 ml tinktury za den. /31/ 
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Allium sativum (Česnek kuchyňský) – Liliaceae 

 

Četné studie ukázaly, ţe česnek je účinný v léčbě hyperlipidemie. 

Významně redukuje sérový celkový cholesterol, LDL cholesterol a triglyceridy 

a zvyšuje HDL cholesterol. Česnek má také antihypertenzní a antifungální 

účinky. Vedlejší účinky zahrnují zápach dechu, iritace úst a gastrointestinální 

potíţe. Moţné interakce lék/doplněk zahrnují zvýšení krvácení, kdyţ je uţíván 

s jinými doplňky a léky ředícími krev, doporučuje se přerušit uţívání česneku 

nejméně 7 dní před operací. Doporučená denní orální dávka pro léčbu 

hyperlipidemie a hypertenze je 600-1200 mg standardizovaného česnekového 

práškového extraktu obsahujícího 1.3% allicinu, rozděleno a dáno 3x denně. 

Můţe se také uţít čerstvý česnek (okolo 2 aţ 5 g, tj.1-2 strouţky). /31/ 

 

Zingiber officinale (Závorník lékařský)- Zingiberaceae 

 

Zázvor je populární koření a celosvětové bylinné léčivo. Je uţíván a byl 

testován jako protidávicí a protikřečové činidlo s velmi dobrými výsledky. 

Zázvor je silný inhibitor tromboxan syntézy a tudíţ prodluţuje trvání krvácení. 

Proto by pacienti uţívající warfarin a jiné léky ovlivňující aktivitu destiček 

měli upustit od uţívání zázvoru v tabletové formě. Jeho uţívání jako koření 

nepředstavuje problém. /9/ 

 Byl také zkoumán účinek zázvorové šťávy na farmakokinetiku 

cyklosporinu u krys. Cyklosporin je klinicky uţíván jako důleţitý 

imunosupresant s nízkým terapeutickým indexem. Krysám byl orálně podáván 

cyklosporin samotný a v kombinaci se zázvorovou šťávou (5 ml/kg). Navíc byl 

krysám intravenózně podán cyklosporin s a bez orální dávky zázvorové šťávy 

(5ml/kg). Koncentrace cyklosporinu byly určeny zkouškou specifické 

monoklonální fluorescenční polarizace. Výsledky ukázaly, ţe společné podání 

zázvoru výrazně sníţilo C-max o 70.9% a AUC o 63.1%. Příjem zázvoru 2 

hodiny před podáním cyklosporinu významně sníţil C-max o 51.4% a AUC    
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o 40.3%. Naopak farmakokinetika intravenózně aplikovaného cyklosporinu se 

nezměnila v kombinaci se zázvorem. Zázvor tedy významně sniţuje orální 

biodostupnost cyklosporinu, interakce probíhá ve fázi absorpce. /46/ 

 

Uncaria tomentosa (Vilcacora, Cat´s claw- kočičí dráp)- Rubiaceae 

 

Vilcacora je léčivá rostlina, která je uţívána domorodými obyvateli Peru po 

více neţ 2000 let. Badatelé si povšimli zdravých silných domorodců, kteří 

netrpěli rakovinou a nebyli nemocní.Všimli si, ţe neustále popíjí čaj získaný 

z kůry dřevité popínavé rostliny. Vilcacora byla přivezena do Evropy a v roce 

1990 se stala komplementární léčbou AIDS a rakoviny. Je to rostlina s 29 

popsanými chemickými sloţkami zahrnujícími 17 různých alkaloidů s účinky 

pokládanými za antidepresivní, antioxidační, protizánětlivé, antimutagenní, 

antihypertenzní, antivirové, antiulcerozní, cytoprotektivní a imunomodulační. 

Prováděla se studie k určení účinku orálního podání extraktu rostliny 

Uncaria tomentosa na biodistribuci radiokomplexu technecia sodného 

Na
99m

TcO4 u krys. Tento radiokomplex je široce vyuţívaný v scintigrafických 

studiích hlavně u štítné ţlázy nebo mozku či ţaludku. Krysy byly léčeny 

extraktem po 7 dní. Po této periodě jim byl podán injekčně radiokomplex 

okulární pletení a po 10 minutách byly krysy zabity, orgány izolovány, 

zváţeny a byla spočítána radioaktivita. Výsledky ukázaly, ţe extrakty Uncaria 

tomentosa mohou ovlivňovat biodistribuci Na
99m

TcO4 ve specifických 

orgánech. Způsobuje významné sníţení uptake radiokomlexu srdcem, 

slinivkou nebo svaly. /49/ 

 

Linum usitatissimum (Len setý)- Linaceae 

 

Len je jednou z nejstarších pěstovaných rostlin na světě. Je pěstovaný pro 

svá vlákna, olej semen a semena. Len je produkovaný ve velkém mnoţství pro 

získání semen, která změkčují stolici a sniţují hladiny cholesterolu (9%), 
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triglyceridů a lipoproteidů nízké hustoty (18%). Spojováním se ţlučovými 

kyselinami v intestinálním traktu interferuje s reabsorpcí tuků. Kdyţ jsou 

semena namočena, mají mucilaginózní vlastnosti a mohou se vázat s léčivy, 

hlavně s kardioglykosidy a převádí je na neabsorbovatelné. Proto by měla být 

semena uţívána buď 2 hodiny po nebo 2 hodiny před konzumací jiných 

produktů (léčiv, vitamínů,minerálů). Kromě toho by se měli pacienti vyvarovat 

současnému uţití lněných semen a laxativ kvůli moţné potenci laxativního 

účinku. /9/ 

 

Tanacetum parthenium (Kopretina řimbaba)- Asteraceae 

 

Kopretina je nejčastěji uţívaná k redukci počtu a váţnosti migrenózních 

bolestí hlavy a má protizánětlivý účinek. Potlačuje produkci prostaglandinů, 

ale neinhibuje cyklooxygenázu. Kopretina inhibuje aktivitu destiček, proto by 

neměla být uţívána společně s warfarinem nebo jinými léčivy, která ovlivňují 

sráţlivost. Kopretina je také kontraindikována u lidí s alergií. /9/ 

 

Kampo medicína 

 

Kamisyoyosan (KSS) a Tokisyakuyakusan (TSS) jsou široce uţívané 

bylinné přípravky v japonské tradiční kampo medicíně k úlevě symptomů 

vyskytujících se v klimakteriu. Japonští lékaři často předepisují tyto přípravky 

kombinované s etizolamem, jedním z benzodiazepinových anxiolytik. Byly 

hodnoceny farmakokinetické interakce mezi KSS nebo TSS a etizolamem a    

in vitro inhibiční účinky KSS a TSS na aktivitu cytochromu P450 (CYP3A) u 

krysích mikrosomů kvůli získání lékových informací k předcházení 

nevýhodných či neţádoucích účinků jejich kombinovanou terapií. V in vitro 

experimentu KSS a TSS inhibovaly CYP3A aktivitu srovnatelně 

s grapefruitovou šťávou. Nicméně v in vivo experimentech, orální podání KSS 

neovlivnilo profil plasmatické koncentrace etizolamu. Maximální koncentrace 
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(Cmax) etizolamu byla významně redukována, kdyţ byl TSS spolupodán ve 

20-násobném mnoţství lidské denní dávky. Po tom, co dvojitá  lidská denní 

dávka TSS nepotlačila absorpci etizolamu, TSS by neměl ovlivňovat 

farmakokinetiku etizolamu v uţití klinického dávkování. Kombinace etizolamu 

s KSS a TSS v obvyklé dávce by neměla způsobit lékovou interakci. /29/ 

Klimakterické potíţe  jsou nejobvyklejší nemoci u ţen, kdyţ se sníţí 

ovariální funkce. Projevují se zejména prudkými návaly horka, chladem rukou 

a nohou, insomnií, nervozitou, depresí, vyčerpaností, artralgií a lumbagem, ale 

intenzita a počátek těchto potíţí je různý v závislosti na jedinci. Estrogenová 

náhradní terapie je nejčastější léčba klimakterických potíţí. Nicméně je to 

spjato s vedlejšími účinky jako je abnormální zvyšování hmotnosti, dysfunkce 

ţaludku a jater, růst myomu dělohy, vaginální krvácení a hysterokarcinom a 

rakovina prsu. Z pohledu těchto problémů, mnoho pacientek vyhledává 

alternativní terapii a bylinnou medicínu, jako jsou sojové produkty, Cimicifuga 

racemosa, Angelica sinensis a ţenšen. /29/ 

Bylinné přípravky pouţívané na příznaky klimakteria jsou přípravek 

Kamisyoyosan (KSS) předepisovaný především pacientkám s krevní stázou, 

menstruačními potíţemi a agitací a přípravek Tokisyakuyakusan (TSS) je 

předepisován pacientkám, které trpí drobnými edémy, menoxenií a krevním 

deficitem. Klinické studie odhalily, ţe KSS ulevuje od klimakterických 

symptomů jako je panika, dysforie a návaly horka u postmenopausálních ţen a 

redukuje třes spojený s parkinsonovou chorobou. TSS také ulevuje od 

klimakterických symptomů zlepšením luteální insuficience u 

postmenopausálních ţen. /29/ 

Kamishoyosan se skládá z deseti léčivých rostlin. Byl zkoumán 

anxiolytický účinek KSS testem sociální interakce (SI) u myší a jestli tento 

účinek je následkem stimulace a/nebo sedativních účinků vyzkoušených 

lokomočním testem otevřeného prostoru. Kromě toho, současná studie 

vyzkoušela také účinek individuálních léčivých rostlin v KSS testem SI 

k objasnění jejich aktivních součástí. Orální podání KSS zvýšilo celkový SI čas 
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v závislosti na dávce (50-200 mg/kg), ale tento účinek nebyl pozorován při 

vyšší dávce jak 300 mg/kg. Na druhou stranu, nebyly ţádné významné změny 

pozorovány u testu lokomoce v otevřeném poli. Nezměněné výsledky  testu 

otevřeného pole  naznačovaly, ţe KSS nepůsobil ani stimulačně ani sedativně. 

Dále byla zkoumána identifikace esenciálních bylin v KSS, účinky  dílčích 

bylin v KSS a KSS bez jedné bylinné sloţky uţitím testu SI. Vzrůst v SI čase 

byl pozorován u nálevů Menthae herba a Gardeniae fructus, stejně jako pro 

KSS léčbu. Na druhé straně účinek KSS na SI čas byl sníţen, pokud byly 

vyloučeny Gardeniae fructus, Paeoniae Radix, Glycyrrhizae Radix. Orální 

podání extraktu Gardeniae fructus nebo jeho obvyklá sloţka geniposid zvyšují 

SI čas v závislosti na dávce. Tyto výsledky naznačují, ţe Gardeniae fructus a 

geniposid hrají roli v anxiolytickém účinku KSS. /29/ 

 

Tab. Bylinné složení v přípravcích KSS a TSS  

Bylinné složení KSS TSS 

Angelicae radix 3.0g 3.0g 

Paeoniae radix 3.0g 6.0g 

Atractylodis rhizoma 3.0g 3.0g 

Poria 3.0g 4.0g 

Glycyrrhizae radix 1.5g  

Zingiberis rhizoma 0.5g  

Bupleuri radix 3.0g  

Menthae herba 1.0g  

Moutan cortex 2.0g  

Gardeniae fructus 2.0g  

Cnidii rhizoma  3.0g 

Alismatis rhizoma  4.0g 

 /25/ 
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Sho-seiryu-to (SST) je další široce uţívaný bylinný přípravek v Japonské 

tradiční medicíně (Kampo) k léčbě alergických nemocí. Od japonských lékařů 

se tento bylinný recept často předepisuje kombinovaný s                      

azelastin-hydrochloridem, jedním z antihistaminik a antialergik. Byly 

hodnoceny farmakokinetické interakce mezi SST a azelastin-hydrochloridem u 

krys, zda působí preventivně při poškození nebo při moţných vedlejších 

účincích při jejich společné terapii. Orální podání SST neovlivnilo profil 

plasmatické koncentrace azelastinu po jeho intravenózní aplikaci, tedy  SST by 

neměl měnit aktivity metabolických enzymů jako je cytochrom P450. 

Nicméně, maximální koncentrace azelastinu (C-max) po orálním podání 

azelastin-hydrochloridu byla významně redukovaná, kdyţ byl SST orálně 

podán ve 20-násobném mnoţství lidské denní dávky. Nenastal významný 

rozdíl v AUC, tedy SST můţe zpozdit absorpci azelastinu bez ovlivnění míry 

bioavailability. Toto zpoţdění bylo nezávislé na efedrinu, který je hlavní 

sloţkou SST a který je supresorem pro gastrický průchod, SST můţe tvořit 

nerozpustný komplex s azelastinem k redukci jeho absorpce. Při dvojité denní 

lidské dávce, SST netvořil absorpci zpoţdění azelastinu. SST by neměl 

způsobit klinicky farmakokinetické interakce s azelastin-hydrochloridem. /26/ 

 

Čínská medicína 

 

Podstata terapie mezi tradiční medicínou a konvenční, ,,západní“medicínou 

se významně liší. V tradiční Čínské medicíně např. lékaři obvykle uţívají celou 

rostlinu (spíše neţ aktivní součást) a kombinaci 12 aţ 19 různých rostlin. Věří 

se, ţe se tím zlepší účinnost, ale redukují neţádoucí účinky léčby. Naopak, 

konvenční farmakoterapie uţívá pouze aktivní sloţku (která můţe být 

izolována z rostlin). 

Jedním z problémů ovlivňujících bezpečnost bylinných medicín jsou 

příměsi konvenčních farmaceutik. Byl zaznamenán případ, kdy si 20-letá ţena 

koupila  přes internet čínskou bylinnou medicínu nazývanou ,,LiDa Dai Dai 
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Hua Jiao Nang“ pro podporu redukce váhy. Uţívala jednu tobolku denně po 6 

dní. Druhý den se ale projevily prudké bolesti hlavy, vertigo a pocit otupění. Po 

ukončení medikace symptomy během dvou dní zmizely. 24 hodin po 

posledním uţití přípravku navštívila rodinného lékaře. Byl odebrán vzorek 

moči a byl analyzován vzorek z tobolky. V moči byl detekován sibutramin, 

syntetický inhibitor noradrenalinu, dopaminu a serotoninu, který je dostupný 

jen na předpis. Byl přítomen v mnoţství 27,4 mg, coţ je přibliţně dvojnásobné 

mnoţství nejvyšších jednotlivých dávek. /51/  

Dále byl zaznamenán případ, kdy 57-letý zdravý muţ konzultoval 

bylinkáře pro epigastrický diskomfort. 4 hodiny po tom, co vypil odvar 

vytvořený ze 14 rostlin, projevila se nauzea, epigastrická bolest a závrať. Měl 

také dvakrát samovolné střevní vyprázdnění. Po příjezdu do nemocnice            

o 4 hodiny později byl  plně bdělý. Jeho krevní tlak byl 77/46 mm/Hg a jeho 

pulz byl 60 tepů/min. Byla zaznamenána mírná epigastrická citlivost. Dostal 

intravenózní 0.9% solný roztok (125 mL/h). V příštích třech hodinách se jeho 

krevní tlak postupně vrátil na obvyklou hladinu 100/65 mm/Hg. Měl také 

horečku (37,3-38,0), která spontánně klesla. Neprojevil se větší průjem. Jeho 

další gastrointestinální symptomy postupně klesly během příštích 24 hodin. 

Kompletní obraz buněk, renální funkce a testy funkce jater a elektrokardiogram 

byly normální. /30/ 

Z testů na zvířatech je známo, ţe 7 ze 14 rostlin uţívaných tímto pacientem 

vykazuje vasodilatační účinky nebo účinky sniţující krevní tlak, jedná se o 

Eucommia ulmoides, Coptis chinensis, Forsythia suspensa, Auklandia lappa, 

Atractylodes macrocephala, Dendrobium nobile a Corydalis turtschaninovii. 

Antihypertenzní účinek byl popsán především u Eucommia ulmoides. 

Geniposidová kyselina a pinoresinol O-β-D-glukopyranosid jsou jeho hlavní 

antihypertenzní mechanismy. Je to dobře popsáno v čínské materia medica, ţe 

antihypertenzní účinek Eucommia ulmoides bude zvýšen, jestli jsou také uţity 

jiné byliny s vasodilatačním účinkem. Berberin, hlavní sloţka Coptis chinensis, 

sniţuje krevní tlak u anestetizovaných zvířat. Berberin působí na endotelium a 
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pod tím leţící hladké svalstvo, coţ vede k indukci vasodilatace. 

Tetrahydropalmatin je hlavní aktivní sloţka Corydalis turtschaninovii, můţe 

sníţit krevní tlak přes vasodilataci a centrální účinek. Jestliţe vezmeme 

v úvahu farmakologické vlastnosti těchto rostlin a časový vztah mezi podáním 

byliny a počátkem vyvolání symptomů, hypotenze u tohoto pacienta byla 

pravděpodobně způsobena neţádoucími bylinnými interakcemi. /30/ 
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Tabulka č. 2. Přehled interakcí farmakologická skupina- léčivá rostlina s uvedením klinického projevu 

 

Farmakologická skupina 

 

Léčivá rostlina Klinický projev  interakce Citace 

Antiagregancia 

- kyselina acetylsalicylová 

 

 

Aesculus hippocastanum 

Allium sativum 

Angelica sinensis 

Curcuma longa 

Ginkgo biloba 

Hydrastis canadensis 

Matricaria chamomilla 

Tamarindus indica 

Tanacetum parthenicum 

Tecoma heptaphylla 

Trigonella foenum- graecum 

Vaccinium myrtillus 

Zingiber officinalis 

 

 

 

 

 

 

Zvýšené riziko krvácení 

9 

10, 11 

10 

9 

9, 10, 11 

9 

9 

10, 11 

9, 11 

9 

9 

9, 11 

10, 11 

Antiarytmika Ajuga reptans 

Aloe vera 

Cassia senna 

Equisetum arvense 

Glycyrrhiza glabra 

Lycopus virginius 

Rhamnus cathartica 

Rhamnus purshiana 

 

 

 

 

Vzestup účinnosti 

9 

9 

15 

9 

9 

9 

9 

9 
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Antiastmatika 

- teofylin 

- prednisolon 

Areca catechu 

Capsicum annuum 

 

Echinacea purpurea 

 

Ephedra sinica 

Evodia rutaecarpa 

Hypericum perforatum 

 

 

Saiboku- to 

 

Sho- saiko- to 

 

Zvýšená absorpce a bioavailabilita 

teofylinu 

Potenciálně nebezpečné zvýšení účinnosti 

teofylinu 

 

Vliv na CYP1A2 

Sníţení koncentrace teofylinu, zhoršení 

symptomů astmatu 

 

Zvýšení plazmatických hladin 

prednisolonu 

Sníţení plazmatických hladin prednisolonu 

10 

10 

 

57 

 

9, 15 

17, 18 

10, 15 

 

 

10 

 

10 

Antidepresiva 

- IMAO 

- TCA 

- SSRI 

Cimicifuga racemosa 

 

Ephedra sinica 

Ginkgo biloba 

 

Guarana 

 

Hypericum perforatum 

Pausinystalia yohimbe 

Piper methysticum 

Plantago lanceolata 

Plantago ovata 

Taraxacum officinale 

 

Zvyšuje pravděpodobnost vedlejších 

účinků 

S IMAO moţná fatální hypertenze 

Potenciálně nebezpečné zvýšení účinnosti 

trazodonu 

Zvyšuje pravděpodobnost manické epizody 

a zvyšuje tlak krve 

Riziko serotoninového syndromu, letargie 

Hypertenze, potenciace yohimbinu 

Zvyšuje účinek TCA 

Sniţuje absorpci lithia 

Sniţuje koncentraci lithia 

Zvyšuje toxický účinek lithia 

57 

 

9, 15 

57 

 

9 

 

10, 9, 12, 13 

10, 15 

9 

9 

10 

15 
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Antibiotika Bromelain 

Cimicifuga racemosa 

Cyamopsis tetragonolobus 

Guarana 

Hypericum perforatum 

Leonorus cardiaca 

Medicago sativa 

Petroselinum crispum 

 

Zvýšení vedlejších účinků erythromycinu 

Sniţuje absorpci phenoxymethylpenicilinu 

Chinolonová antibiotika 

Vzestup fotosenzitivity (tetracyklin) 

Vzestup fotosenzitivity (tetracyklin) 

Vzestup fotosenzitivity (tetracyklin) 

Vzestup fotosenzitivity (tetracyklin) 

9 

57 

10 

9 

9 

9 

9 

9 

Antidiabetika Allium sativum 

Cucumis melo 

Cyamopsis tetragonolobus 

 

Echinacea purpurea 

 

Gymnema sylvestre 

Momordica charantia 

Panax ginseng 

Plantago ovata 

Trigonella foenum- graecum 

Zvyšuje pravděpodobnost hypoglykemie 

Zvyšuje pravděpodobnost hypoglykemie 

Sniţuje absorpci metforminu, 

glibenklamidu 

Potenciálně nebezpečné zvýšení účinnosti 

tolbutuamidu 

Zvyšuje účinek, riziko hypoglykemie 

Pokles glykosurie 

Potenciálně nebezpečné zvýšení účinnosti 

Zvyšuje hypoglykemii 

Zvyšuje účinek 

 

10 

9 

10 

 

57 

 

9 

10 

57 

9 

9 

Antiepileptika 

- fenytoin 

- fenobarbital 

- karbamazepin 

Bacopa monnieri 

Centella asiatova 

Echinacea purpurea 

 

Hypericum perforatum 

Piper longum 

Plantago lanceolata 

 

 

Potenciálně nebezpečné zvýšení účinnosti 

fenytoinu 

Pokles účinnosti 

Zvyšuje plazmatické koncentrace a AUC 

Sniţuje absorpci karbamazepinu 

36 

36 

57 

 

10 

3 

9 



 

76 

Shankhapushpi 

Silybum marianum 

Sniţuje koncentraci fenytoinu 

Zvýšená pravděpodobnost vedlejších 

účinků fenytoinu 

10 

57 

Antihistaminika 

- loratadin 

- hydroxizin 

Humulus lupulus 

Passiflora incarnata 

Piper methysticum 

Sedativní účinek, zvýšení vedlejších 

účinků 

37 

Antihypertenziva Allium sativum 

 

Arnica montana 

Capsicum annuum 

Cimicifuga racemosa 

 

Crataegus laevigata 

 

Ephedra sinica 

Equisetum arvense 

Glycyrrhiza glabra 

Guarana 

Hydrastis canadensis 

Hypericum perforatum 

Pausinystalia yohimbe 

Petroselinum crispum 

Taraxacum officinale 

Sníţení účinnosti diltiazemu, nicardipinu, 

verapamilu 

Sníţení účinku 

Kašel- ACEI 

Zvýšená pravděpodobnost vedlejších 

účinků 

Potenciace hořčíku- beta-blokátory, riziko 

hypotenze 

Hypertenze, arytmie 

Potenciace účinku 

 

Potenciace hořčíku- beta-blokátory 

Zvýšení účinku 

Sníţení účinnosti 

 

Zvýšení účinku 

Potenciace účinku 

57 

 

9 

10 

57 

 

9 

 

9, 15 

9 

9 

9 

9 

57 

10, 15 

9 

15 

Antikoagulancia 

- warfarin 

 

Aesculus hippocastanum 

Allium sativum 

Angelica sinensis 

Bromelain 

 

Zvýšené riziko krvácení u všech rostlin 

 

 

9 

10 

10 

9 
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Carica papaya 

Curcuma longa 

Filipendula ulmaria 

Ginkgo biloba 

Harpagophytum procumbens 

Hydrastis canadensis 

Matricaria chamomilla 

Medicago sativa 

Panax ginseng 

Salvia miltiorrhiza 

Serenoa repens 

Tanacetum parthenicum 

Tecoma heptaphylla 

Trifolium pratense 

Trigonella foenum- graecum 

Vaccinium myrtillus 

Zingiber officinalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvýšené riziko krvácení u všech rostlin 

 

 

 

 

 

9 

9 

9 

9, 10 

10 

9 

9 

9 

37 

10, 15 

1, 9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

Antiparkinsonika Areca catechu 

Panax ginseng 

Piper methysticum 

Zvyšuje účinek parasympatolytik 

Zvyšuje třes 

10 

9 

Beta-blokátory 

- propranolon 

 

Cimicifuga racemosa 

 

Crataegus laevigata 

Guayana 

Hypericum perforatum 

Piper longum 

Zvýšená pravděpodobnost vedlejších 

účinků 

Zvýšení bioavailability 

 

Sníţení účinnosti 

57 

 

9 

9 

57 

9 
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Blokátory kalciových kanálů 

- nifedipin 

- felodipin 

Cimicifuga racemosa 

 

Cinnamomum cassia 

Ephedra sinica 

Guarana 

Hypericum perforatum 

Schisandra chinensis 

 

Zvýšená pravděpodobnost vedlejších 

účinků 

Inhibice CYP3A4 

Inhibice CYP3A4 

Pokles účinnosti 

Pokles účinnosti 

Inhibice CYP3A4 

57 

 

50 

50 

10 

10 

50 

Diuretika Aloe vera 

Cassia senna 

 

Equisetum arvense 

Ginkgo biloba 

Glycyrrhiza glabra 

 

Rhamnus cathartica 

Rhamnus purshiana 

Rheum palmatum 

Urtica dioica 

 

Zvýšení účinku 

Sniţuje hladinu draslíku v séru- thiazidová 

diuretika 

Potenciace účinku 

Hypertenze- thiazidová diuretika 

Zvyšuje riziko hypokalemie- thiazidová 

diuretika 

Zvyšuje ztrátu draslíku 

Zvyšuje ztrátu draslíku 

Zvyšuje ztrátu draslíku 

Zvyšuje účinek 

9 

15 

 

9 

9, 10 

15 

 

9 

15 

15 

9 

Hormonální léčiva 

- orální kontraceptiva 

- kortikoidy 

Angelica sinensis 

Cimiciguga racemosa 

Glycyrrhiza glabra 

Humulus lupulus 

Hypericum perforatum 

 

Saiboku- to 

 

 

 

Hypertenze, edémy, hypokalemie 

Sníţení AUC, sníţení koncentrace v séru, 

metrorrhagie 

Zvýšení účinku prednisolonu 

10 

9 

10 

9 

9, 10, 12, 13, 

15 

10 
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Serenoa repens 

Sho- saiko- to 

Ovlivnění hladiny estrogenů 

Sníţení účinku prednisolonu 

1, 9  

10 

Chemoterapeutika Artemisia annua 

Camellia sinensis 

Curcuma longa 

Ginkgo biloba 

Magnolia officinalis 

Panax ginseng 

Poria cocos 

Rabdora rubescens 

Scutelaria baicalensis 

Viscum album 

Zingiber officinale 

 

 

 

 

Všechny uvedené rostliny zvyšují účinnost 

konvenční terapie 
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Imunosupresiva 

- cyklosporin 

- methotrexát 

Allium sativum 

Astragalus membranaceus 

Echinacea purpurea 

Hypericum perforatum 

Panax ginseng 

Zingiber officinale 

Sníţení účinnosti 

Sníţení účinku 

Zvýšená hepatotoxicita methotrexátu 

Sníţení účinku 

Sníţení účinnosti 

Sníţení bioavailability cyklosporinu 

57 

16 

10, 15 

11 

57 

46 

Inhibitory protonové pumpy 

- omeprazol 

Ginkgo biloba Plasmatické koncentrace mohou být 

redukovány, sníţený terapeutický účinek 

21 

Kardiotonika Aloe vera 

Cassia senna 

Eleutherococcus senticosus 

Ephedra sinica 

Equisetum arvense 

Glycyrrhiza glabra 

Zvyšuje ztrátu draslíku 

Zvyšuje účinnost 

Zvyšuje koncentraci digoxinu 

Zvyšuje riziko dysrytmie 

 

 

9 

15 

10 

9, 15 

9 

9 
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Hypericum perforatum 

Rhamnus cathartica 

Rhamnus purshiana 

Rheum palmatum 

Zanthoxylum piperitum 

Sníţení AUC, sníţení účinnosti 

Zvýšení účinnosti 

Zvýšení účinnosti 

Zvýšení účinnosti 

Zvýšená akumulace digoxinu v buňkách, 

inhibice P-glykoproteinu 

10, 15 

9 

15 

9 
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Laxativa Aloe vera 

Cassia senna 

Equisetum arvense 

Glycyrrhiza glabra 

Linum usitatissimum 

Rhamnus cathartica 

Rhamnus purshiana 

Rheum palmatum 

 

 

 

Zvýšení účinku léčiv všemi rostlinami 

9 

15 

9 

9 

9 

9 

15 

15 

Léčiva ovlivňující CNS 

- flupenthixol 

- fluphenazin 

- sedativa 

- hypnotika 

- barbituráty 

Areca catechu 

Centella asiatica 

Cimiciguga racemosa 

Humulus lupulus 

Hypericum perforatum 

Leonorus cardiaca 

Passiflora incarnata 

Piper methysticum 

Valeriana officinalis 

Rigidita, třes, ztuhlost 

Zvýšení sedativního účinku 

Zvýšení sedativního účinku 

Zvýšení sedativního účinku 

Zvýšení sedativního účinku 

Zvýšení sedativního účinku 

Zvýšení sedativního účinku 

Zvýšení sedativního účinku 

Zvýšení sedativního účinku 

9 

36 

9 

9 

10 

9 

9 

9 

10 

Nesteroidní antiflogistika Curcuma longa 

Salix alba 

Serenoa repens 

Tamarindus indica 

Zvýšené krvácení, dráţdění GIT 

Zvýšené krvácení, dráţdění GIT 

Váţné krvácení- ibuprofen, naproxen 

Zvyšuje účinek kyseliny acetylsalicylové 

9 

9 

1, 9 

10 
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Stimulancia 

- kofein 

- amfetaminy 

 

Ephedra sinica 

Evodia rutaecarpa 

Guarana 

Medicago sativa 

Salvia miltiorrhiza 

Schizandra chinensis 

Vzestup účinnosti 

Sniţuje hladinu kofeinu 

Sniţuje clearance kofenu 

Nespavost- methamfetamin 

Antagonizuje CNS stimulačním účinkem 

Antagonizuje CNS stimulačním účinkem 

9, 15 

17, 18 

9 

9 

10 

10 

Terapie nemocí štítné ţlázy Ajuga reptans 

Lycopus virginius 

Martynia annua 

Melissa officinalis 

 

Interferace s thyroidním hormonem 

9 

9 

9 

9 
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4.5 Doprovodný komentář k nejčastějším interakcím 

farmakologická skupina- léčivá rostlina 

 

Léčiva ovlivňující srážlivost krve 

 

Warfarin je jedním z nejuţívanějších antikoagulancií. Dosaţení optimální 

koagulace touto látkou je klinicky náročné z pohledu na jeho četné interakce 

s potravou a léky. Nedostatečná kontrola antikoagulace můţe vystavit pacienty 

zvýšenému riziku krvácení nebo tromboembolických komplikací. Kolísání 

v příjmu potravního vitamínu K můţe mít významný účinek na stupeň 

antikoagulace u pacientů léčených warfarinem. Prudký nárůst v uţití různých 

potravních doplňků a bylinných produktů můţe vést k neţádoucím výsledkům 

na hladiny antikoagulantů. /34/ 

Česnek (Allium sativum) i jinan (Ginkgo biloba) interferují s funkcí 

destiček in vitro a mohou zvýšit riziko krvácení, kdyţ budou kombinovány 

s warfarinem. Česnek, který inhibuje agregaci destiček a fibrinolytickou 

aktivitu u koronárních pacientů i zdravých subjektů, je spojen 

s postoperativním krvácením a spontánním míšním epidurálním krvácením. U 

jinanu jsou ginkgolidy potenciální antagonisté destičkového aktivačního 

faktoru (PAF). Podobné jako uţití česneku je i uţití jinanu také spojeno se 

spontánním a zvýšeným krvácením, i bez antikoagulancií. /15/ 

Mnoho léčivých rostlin obsahuje kumariny, které také mohou mít 

dodatečný antikoagulační vliv, kdyţ jsou kombinovány společně 

s antikoagulancii. Angelica sinensis, čínská bylina, byla spojována se 

zdvojnásobením protrombinového času (PT) a INR u 46-leté afroameričanky 

předtím stabilizované na warfarin, která uţívala anděliku po 4 týdny. Hodnoty 

pacientčiny koagulace se normalizovaly měsíc po přerušení uţívání anděliky. 

Nicméně, u králíků extrakt této rostliny sám nezměnil základ PT, ani 

neúčinkoval na farmakokinetiku warfarinu. Přesto by se neměla kombinovat 

andělika s warfarinem. /15/ 
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Jiná čínská bylina, Salvia miltiorrhiza, je spojena se třemi případy těţké 

antikoagulace u pacientů léčených warfarinem. V jednom dokumentovaném 

záznamu byl antikoagulační účinek warfarinu potencován konzumací extraktu 

zeleného ovoce papáji (Carica papaya). /15/ 

Bylo zaznamenáno sedm případů sníţeného INR spojeného se společným 

uţitím třezalky. Ačkoli u ţádného z pacientů se nevyvinuly tromboembolické 

komplikace, sníţení INR bylo klinicky významné, INR se vrátilo na normální 

hodnoty po přerušení příjmu třezalky. Nicméně, nejsou ţádné záznamy 

krvácení spojené s uţitím třezalky. /15/ 

Existuje teoretické riziko potenciace účinku warfarinu při uţívání 

Matricaria chamomilla. Flos chamomillae je léčivo účinné jako sedativum, 

spasmolytikum a antiflogistikum. Je také uţíván k léčbě koţních  chorob jako 

je psoriáza, ekzém a akné, a ke zmírnění horečky, bronchitis, kašle a 

obyčejného nachlazení. Byl popsán případ 70-leté ţeny uţívající warfarin při 

léčbě náhradní  mitrální chlopně, která byla hospitalizována pro ,,rectus steath“ 

a retroperitoneální hematomy po té, co uţila heřmánkové produkty k ulehčení 

symptomů horních cest dýchacích. Tato ţena přijela na pohotovost s kašlem, 

expektorací ţlutého sputa a obtíţemi spaní. Její léčba v té době zahrnovala 

warfarin, amiodaron, digoxin, synthroid, alendronát, metoprolol a doplněk 

kalcium-vitamín D. Po diagnóze infekce horních cest dýchacích byla 

propuštěna domů bez antibiotik. O pět dní později se pacientka vrátila 

s podobnými symptomy a pocitem slabosti. Měla dušnost a bilaterální otok 

nohou a ekchymózy v  perineální oblasti. Pacientka byla přijata do nemocnice, 

její stav koagulace byl udrţován intravenózní terapií heparinem. Hemorrhagie 

nakonec ustoupila a podávání heparinu bylo přerušeno, kdyţ byla dávka 

warfarinu přizpůsobena k dosaţení ustáleného INR. Ţena byla propuštěna 

domů se stabilní koncentrací hemoglobinu a INR. Zjistilo se, ţe se po prvním 

propuštění z pohotovosti se pacientka pokusila zmírnit edémy nohou aplikací 

koţního roztoku obsahujícího heřmánek. Také se pokusila zmírnit bolest krku 

4-5 šálky heřmánkového čaje za den. Navzdory známým interakcím mezi 
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amiodaronem a warfarinem, které potencují pozdější antikoagulační účinky, 

pacientka v tomto případě brala obě léčiva společně po 3 roky bez předešlého 

výskytu krvácení. Kromě toho neměla ţádnou epizodu krvácení od náhrady 

mitrální chlopně. Její počty krevních destiček byly v normálním rozmezí po 

celý čas a její INR před hospitalizací bylo v terapeutickém rozmezí pro 

antikoagulaci pro mechanickou mitrální chlopeň. Neexistovala ţádná moţnost 

předávkování warfarinem, konzultace s pacientčiným lékárníkem neodhalila 

ţádné změny v dávkování warfarinu během předešlých měsíců. Výskyt tohoto 

krvácení byl přičítán současnému a nadměrnému uţití heřmánkových 

produktů. Kumarin, sloţka heřmánku, by mohl působit v synergii s warfarinem 

a být výsledkem supraterapeutické antikoagulace, která by mohla vysvětlovat 

její zvýšené INR. Cytochrom P450 (CYP1A2) je nejcitlivější k inhibici 

heřmánku. Jen R-enantiomer warfarinu, který projevuje malou antikoagulační 

aktivitu, je metabolizován tímto izoenzymem a inhibice jeho metabolizmu 

nebyla výsledkem změn v INR. Antikoagulační aktivitu má především            

S-enantiomer warfarinu, který je metabolizován CYP2C9. Heřmánek je jen 

slabý inhibitor tohoto izoenzymu. /35/ 

 

Kardiotonická léčiva 

 

Existuje mnoho léčivých rostlin obsahujících kardioglykosidy, které mohou 

ovlivňovat výsledný terapeutický účinek s digitalisovými preparáty a jiné, které 

mohou ovlivnit aktivitu digitalisových sloţek (např. digoxinu a digitoxinu), 

které jsou předepsány na atriální fibrilace a srdeční selhání. Rostliny obsahující 

kardioglykosidy mohou klamně indikovat zvýšené hladiny digoxinu zkříţenou 

reakcí. Takový případ falešných zdánlivě zvýšených hladin digoxinu byl 

objeven v Kanadě u 74-letého muţe, který bral digoxin po 7 let a u něhoţ 

sérové hladiny digoxinu vypadaly náhle zvýšené, i kdyţ nevykazoval ţádné 

symptomy toxicity digoxinem. Odpovědným za zdánlivé zvýšení digoxinu byl 

pravděpodobně Eleutherococcus senticosus. /15/ 
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Dále byly zjištěny časově závislé interakce mezi extraktem z třezalky 

(methanolový extrakt) a digoxinem. Klinická studie na 25 subjektech zjistila, 

ţe zatímco jedna dávka třezalky  neměla ţádný efekt na rovnoměrný stav 

hladiny digoxinu, po 10 dnech léčby třezalkou byly hladiny digoxinu 

redukovány o 25%. /15/ 

Listy, květy a bobule hlohu (Crataegus laevigata) se řadí k široce 

pouţívaným kardiotonickým preparátům v Evropě. Rostlina je terapeuticky 

uţívána na angínu pectoris, srdeční dysrytmie a mírnou hypertenzi. Hloh 

zvyšuje odpověď digitálisových glykosidů  u morčat, pravděpodobně jako 

výsledek vasodilatačního účinku. Tento typ interakce by mohl být povaţován 

za  uţitečný, jestliţe hloh zlepšuje odpověď kardioglykosidů, dávka léčivy by 

mohla být redukována, tudíţ by kleslo riziko vedlejších reakcí. /15/ 

 

Diuretika 

 

Lékořicový  kořen (Liquiritiae radix), obsahující glycyrrhizin, můţe 

vyvolávat hypokalemii a hypertenzi u citlivých jedinců. Kombinací lékořice 

s thiazidovými diuretiky by mohlo vést ke zvětšení rizika hypokalemie, ačkoli 

nejsou ţádné takové interakce zaznamenány. Konzumace lékořice nebo 

glycyrrhizinu můţe také způsobit pseudoaldosteronismus, hypokalemickou 

myopathii a hypokalemií indukovanou srdeční zástavu. Ţeny jsou podle 

obecného mínění více citlivé neţ muţi na vedlejší účinky lékořice. /15/ 

Rostlinná diuretika, jako kořen pampelišky (Taraxacum officinale) a 

přeslička (Equisetum spp), také mohou sniţovat hladinu draslíku, ale 

předpokládá se, ţe tyto rostliny vyrovnávají takové ztráty svým vnitřním 

vysokým obsahem draslíku. /15/ 
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Antidepresiva 

 

Terapie chvojníkem (Ephedra sinica) je spojována s rostoucím počtem 

záznamů nepříznivých kardiovaskulárních účinků zahrnujících hypertenzi, 

palpitaci, tachykardii, záchvat a mrtvici. Spolupodávání preparátů s obsahem 

Ephedra sinica s inhibitory monoaminooxidásy (IMAO) můţe vést k váţné aţ 

fatální hypertenzi. Hypertenzní účinky byly také zjištěny, kdyţ byla Ephedra 

sinica uţita s oxytocinem a námelovými alkaloidy. /15/ 

Existuje zvýšené riziko hypertenze,  které je spojeno s konzumací kůry 

nebo extraktů Pausinystalia yohimbe. Alkaloid yohimbin, který je uţíván 

k léčbě erekční dysfunkce, můţe vyvolávat toxické účinky. Yohimbin zvyšuje 

krevní tlak více u hypertenzních osob neţ u osob s normálním tlakem, tento 

účinek je potencován,  kdyţ je kombinován s tricyklickými antidepresivy jako 

je klomipramin. /15/ 

Jiný typ interakce se týká selektivních inhibitorů reuptake serotoninu 

(SSRI) a třezalky. Zdá se, ţe třezalka zvyšuje serotonergní účinky SSRI (právě 

tak jako některá atypická antidepresiva, jako je nefazodon) u starších osob. 

Jsou zaznamenány případy nauzey, zvracení, úzkosti a symptomů zmatku, 

zobrazující mírný „serotoninový syndrom“. Ačkoli tento vedlejší účinek je 

znám se spojováním s uţíváním SSRI, ţádné takové případy nejsou 

připisovány samotnému uţití třezalky. /15/ 

 

Antiepileptika 

 

Hlavním cílem jedné studie bylo určit experimentálně farmakologické 

interakce C.asiatica a B.monnieri se standardními antiepileptiky jako je 

fenytoin, fenobarbital a karbamazepin u krys. Dospělým samcům krys byly 

dány buď Centella asiatica nebo Bacopa monnieri (500 mg/kg) samotné nebo 

v kombinaci s jedním z antiepileptik . Antikonvulsivní aktivita byla stanovena 

pomocí MES (maximální elektro šok) testu po 1,3,6 a 24 hodinách po podání 
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léčiva. Fenytoin a fenobarbital ukázaly významnou ochranu před záchvatem po 

3 hodinách, zatímco karbamazepin prokázal významnou ochranu po 1,3 a 6 

hodinách. C. asiatica sama prokázala ochranu od 1 po 24 hodin, s významnou 

ochranou po třech hodinách. Kdyţ byla kombinována s fenytoinem, ačkoli 

ochrana záchvatu byla zaznamenána, tento účinek nebyl statisticky významný. 

Kdyţ byla kombinována s fenobarbitalem, ochranná aktivita fenobarbitalu 

poklesla z 50% na 0% (p<0.05) po třech hodinách. Kdyţ byla kombinována 

s karbamazepinem, významná ochrana záchvatu se projevila jen po 1 a 3 

hodinách (p<0.05). Stejně jako u C. asiatica, ochrana záchvatu B. monnieri 

byla významná jen po třech hodinách (p<0.05). V kombinaci s antiepileptiky 

byla pozorována významná ochrana záchvatu - s fenytoinem po 6h, 

s fenobarbitalem po 3h a s karbamazepinem po 1,3 a 6h. 

Tato studie ukázala, ţe bylinné produkty jako je C. asiatica a B. monnieri 

farmakologicky interagují se standardními antiepileptiky a proto je nutné 

upozornit pacienty, aby se vyvarovali moţným nepříznivým interakcím. /36/ 
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4.6 Tabulka č.3. Lékové interakce grapefruitové šťávy 

 

Účinná látka Interagující léčivo 

 

Výsledek interakce Mechanismus interakce Citace 

Grapefruitová šťáva 

 

 

Blokátory vápníkových 

kanálů: felodipin, 

nitrendipin, amlodipin, 

nifedipin, nisoldipin, 

verapamil 

Zvýšení biologické 

dostupnosti, prohloubení 

hypotenzního účinku 

Inhibice cytochromu P-450 3A4 38 

Benzodiazepiny: diazepam, 

midazolam, triazolam 

Prohloubení sedativního 

účinku 

Inhibice cytochromu P-450 3A4 38 

Cyklosporin, tacrolimus Riziko zvýšené toxicity 

cyclosporinu 

Inhibice cytochromu P-450 3A4 38, 50 

Terfenadin, cisaprid, pimozid 

 

Riziko komorové arytmie Inhibice cytochromu P-450 3A4 38 

Statiny: lovastatin, 

simvastatin, atorvastatin 

Zvýšené riziko myopatie aţ 

rabdomyolýzy 

Inhibice cytochromu P-450 3A4 38 

Buspiron Riziko zvýšené toxicity 

buspironu 

Inhibice cytochromu P-450 3A4 38 

Sertralin, clomipramin Zvýšené riziko neţádoucích 

účinků 

Neznámý 38 

Amiodaron 

 

Zpomalení biotransformace Inhibice cytochromu P-450 3A4 4 

Amprenavir Sníţení maximálních 

plazmatických interakcí 

Přesný mechanismus není znám 4 
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Celiprolol Sníţení maximálních 

plazmatických interakcí a 

prodlouţení biologického 

poločasu 

Přesný mechanismus není znám 4 

Cisaprid Riziko prodlouţení intervalu 

QT 

Inhibice cytochromu P-450 3A4 4 

Fluvoxamin Zvýšení maximálních 

koncentrací 

Inhibice cytochromu P-450 3A4 4 

Erythromycin Zvýšení maximálních 

koncentrací 

Inhibice cytochromu P-450 3A4 4 

Testosteron 

 

Inhibice 6β-hydroxylace Inhibice cytochromu P-450 3A4 50 

Methylprednisolon Zvýšení maximálních 

koncentrací a prodlouţení 

biologického poločasu 

Inhibice cytochromu P-450 3A4 

 

4 

Nifedipin Zvýšení maximálních 

koncentrací 

Inhibice cytochromu P-450 3A4 4, 50 

Antihistaminika: terfenadin., 

astemizol 

 

Zvýšení plazmatických 

koncentrací 

Inhibice cytochromu P-450 3A4 33 

Inhibitory HIV proteáz: 

saquinavir 

 

Zvýšení plazmatických 

koncentrací 

Inhibice cytochromu P-450 3A4 33 

Karbamazepin Zvýšení plazmatických 

koncentrací 

Inhibice cytochromu P-450 3A4 33 
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4.7 Doprovodný komentář k lékovým interakcím grapefruitové 

šťávy 

 

V posledních pěti letech se objevilo mnoho prací, které upozorňují na 

lékové interakce různých léčiv s grapefruitovou šťávou. Její uţití společně 

s některými léky vede k vzestupu jejich plazmatických koncentrací a 

biologické dostupnosti. Mechanismem této lékové interakce je inhibice 

cytochromu P-450 izoenzymu 3A4, který je nejčastější biotransformační cestou 

xenobiotik. Předpokládá se, ţe zodpovědnými za tuto inhibici jsou citrusové 

flavonoidy naringin, quercetin a dihydrobergamottin. Hlavním místem inhibice 

je cytochrom P-450, lokalizovaný ve stěně tenkého střeva. Dochází tedy 

k inhibici presystémové biotransformace s následným vzestupem 

plazmatických koncentrací léčiv. 

Nejčastěji zmiňovanými skupinami léčiv v klinických studiích jsou 

blokátory kalciových kanálů, benzodiazepiny, statiny, nesedativní 

antihistaminika a inhibitory HIV proteinázy. 

V nedávné době se zjistilo, ţe grapefruitová šťáva působí ještě jiným 

mechanismem. Aktivuje transmembránový systém glykoproteinu P, který 

eliminuje xenobiotika z nitra buňky. Ten je přítomen také v buňkách střevního 

epitelu. 

V modelu in vitro byl sledován vliv grapefruitové šťávy na vstřebávání 

vybraných léčiv: vinblastinu, cyklosporinu, losartanu, digoxinu a fexofenadinu. 

Byl zjištěn pokles v resorpci všech uvedených léčiv. Je pravděpodobné, ţe 

grapefruitová šťáva ovlivňuje biologickou dostupnost mnoha jiných léčiv, 

protoţe např. všechny inhibitory HIV proteináz, imunosupresiva nebo 

cytostatika jsou substráty jak cytochromu P-450 izoenzymu CYP3A4, tak také 

glykoproteinu P. /33/ 
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4.8 Tabulka č.4. Lékové interakce látek obsažeých v cigaretovém kouři 

 

Účinná látka Interagující léčivo 

 

Výsledek interakce Mechanismus interakce Citace 

Cigaretový kouř 

- za efekt jsou patrně 

zodpovědné 

polyaromatické 

uhlovodíky a další 

látky indukující jaterní 

miktrozomální 

enzymy 

Teofylin Sníţení účinku teofylinu Indukce biotransformace 

teofylinu 

38 

Benzodiazepiny: alprazolam, 

diazepam, chlordiazepoxid, 

midazolam, medazepam, 

flunitrazepam, nitrazepam 

Sníţení účinku 

benzodiazepinů 

Indukce biotransformace 

benzodiazepinů 

38 

Betablokátory : acebutolol, 

atenolol, betaxolol, 

bisoprolol, bopindolol, 

celiprolol, karvedilol, 

labetalol, metoprolol, 

oxprenolol, pindolol, 

propranolol, sotalol, 

metipranolol 

Sníţení účinku betablokátorů Indukce biotransformace 

betablokátorů 

38 
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4.9 Tabulka č.5. Lékové interakce s alkoholem 

 

Účinná látka Interagující léčivo 

 

Výsledek interakce Mechanismus interakce Citace 

Ethanol Diphenhydramin Sedace a psychomotorický 

útlum 

Sumace tlumivého účinku na 

CNS 

38 

Buspiron Sedace a psychomotorický 

útlum 

Sumace tlumivého účinku na 

CNS 

38 

Cefalosporinová antibiotika Disulfirámová reakce 

(zvracení, průjem, 

tachykardie, hypotenze) 

Akumulace acetaldehydu 38 

Clomethiazol Sedace a psychomotorický 

útlum 

Sumace tlumivého účinku na 

CNS 

38 

Procarbazin Disulfirámová reakce 

(zvracení, průjem, 

tachykardie, hypotenze) 

Neznámý 38 

Izoniazid, ketoconazol, 

metronidazol 

Zvýšené riziko 

hepatotoxicity 

Potenciace hepatotoxického 

účinku 

38 

Lithium Sedace a psychomotorický 

útlum 

Sumace tlumivého účinku na 

CNS 

38 

Chlorpromazin, thioridazin, 

flupenthixol 

Sedace a psychomotorický 

útlum, vzestup neţádoucích 

účinků neuroleptik 

Sumace tlumivého účinku na 

CNS, sníţení neurotoxického 

prahu alkoholem 

38 
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Tricyklická antidepresiva:  

imipramin, klomipramin, 

lofepramin, dibenzepin, 

amitriptylin, nortriptylin, 

dosulepin 

Mianserin, trazodon 

Sedace a psychomotorický 

útlum 

Sumace tlumivého účinku na 

CNS 

38 

Deriváty sulfonylurey Disulfirámová reakce 

(zvracení, průjem, 

tachykardie, hypotenze) 

Neznámý 38 

Metronidazol Disulfirámová reakce 

(zvracení, průjem, 

tachykardie, hypotenze) 

Inhibice biotransformace 

ethanolu 

38 

 



 

94 

5. DISKUSE 

 

Cílem diplomové práce bylo podat formou rešerţe přehled jiţ známých i 

potenciálních interakcí mezi léky a léčivými rostlinami, případně přírodními 

látkami a potravinovými doplňky rostlinného původu. Vycházela jsem 

z internetových databází Web of Science, Current Contents Connect a 

SpringerLink. Zpracovala jsem databáze od roku 2002 do března 2007. 

Navázala jsem na diplomovou práci studentky Jany Bajerové, která zpracovala 

stejné téma a čerpala z databází od roku 1997 do roku 2001.  

Rostlinná léčba se stává populárnější  a uţití fytoterapie  roste celosvětově. 

Existuje ale populární vnímání, ţe tento druh přístupu je přírodní a tudíţ 

bezpečnější neţ tradiční medicína. Ovšem, i kdyţ je mnoho bylinných léčiv 

relativně neškodných, některé z těchto terapií mají potenciálně škodlivé 

vedlejší účinky nebo neţádoucí interakce s jinými medikacemi. /2/ 

V USA činí trţba za rostlinné produkty 1,5 triliard dolarů za rok. Odhaduje 

se, ţe 60-70 % americké populace uţívá rostliné produkty, ale méně neţ třetina 

z nich je informována svým lékařem o jejich uţívání. /9/ 

V jednom výzkumu bylo u dospělých v USA, kteří pravidelně uţívají 

předepsanou léčbu, zaznamenámo, ţe 18,4% z nich společně uţívá nejméně 

jeden bylinný produkt nebo vysoké dávky vitamínů a 61,5% těch, kteří uţili 

nekonvenční terapie, nepřiznalo toto uţití svým lékařům. Dále se zjistilo, ţe 

26% dotázaných by konzultovalo svého lékaře o váţných neţádoucích účincích 

léků spojených s konvenční OTC léčbou, ale ne o stejných reakcích bylinných 

léčiv. /10/ 

Ke specifickému zhodnocení četností moţných interakcí mezi bylinnými 

léčbami a terapiemi konvenčních léčiv byl proveden výzkum s 195 pacienty, 

z těchto pacientů bylo 33 (17%) běţnými konzumenty, 19 (10%) bylo 

bývalými konzumenty a 143 (73%) neuţívalo nikdy bylinná léčiva. Mezi 52 

pacienty, kteří byli konzumenti nebo bývalí konzumenti, nejčastěji uţívanými 

léčivými rostlinami byly Ginkgo biloba (39 uţivatelů), česnek (10 uţivatelů), 
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glukosamin sulfát (9 uţivatelů) a Echinacea purpurea (8 uţivatelů). Mezi 33 

nynějšími konzumenty byli identifikovány moţné interakce léčivá rostlina-lék 

u 9 pacientů. 11 interakcí bylo určeno u Ginkgo biloba a aspirinu 

(acetylsalicylová kys.) (8 uţivatelů), Ginkgo biloba a trazodonu (1 uţivatel), u 

ţenšenu a amlodipinu (1 uţivatel) a u kozlíku a lorazepamu (1 uţivatel). Skoro 

třetina současných uţivatelů bylinných léčiv riskuje vznik interakcí léčivá 

rostlina-lék. Lékaři a ostatní zdravotnický personál by si měli být vědomi 

moţných interakcí léčivá rostlina-lék a měli by proto monitorovat, informovat 

a upozorňovat své pacienty na moţnost těchto interakcí! /56/ 

Na základě zpracovaných článků jsem vytvořila 5 tabulek. V tabulce 

,,Přehled interakcí léčivá rostlina-lék s uvedením klinického projevu a 

mechanismu působení“ jsem uvedla souhrn léčivých rostlin, jejich 

terapeutické účinky, výsledky jejich potencionálních interakcí s uvedenými 

léčivy a komentář k daným interakcím. V této tabulce je abecedně seřazeno 98 

léčivých rostlin, tři asijské a dvě árujvédské směsi léčivých rostlin.  

Největší počet případů interakcí byl zaznamenán u Hypericum perforatum, 

byly popsány u 16 článků (tj. 28,6%), nejčastější interakce  třezalky,  

způsobené indukcí CYP 3A4,  byly např. se SSRI, teofylinem, digoxinem, 

TCA nebo orálními kontraceptivy. Druhou nejpočetnější skupinu tvořily 

interakce léčiv s Panax ginseng a Ginkgo biloba, byly zaznamenány u obou v 

13 článcích (tj. 23,2%). S Panax ginseng interaguje především warfarin, SSRI, 

cyklosporin, digoxin nebo antidiabetika, s Ginkgo biloba nejčastěji interagují 

analgetika, antiagregancia a warfarin, coţ se projevuje především zvýšeným 

krvácením. U 8 článků (tj. 14,3%) byly popsány interakce Allium sativum, 

především s warfarinem, antidiabetiky nebo inhibitory HIV-proteáz. Další 

početné interakce se objevují např. u Zingiber officinalis, Kava-kava,  

Echinacea, Ephedra sinica nebo Serenoa repens. 

Další tabulkou je ,,Přehled interakcí farmakologická skupina-léčivá 

rostlina s uvedením klinického projevu“, kde jsou abecedně seřazeny 
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jednotlivé farmakologické skupiny a souhrn léčivých rostlin, které s těmito 

léčivy interagují, spolu s uvedením klinického projevu interakce.  

Nejvíce léčivých rostlin interaguje s antikoagulancii 21 rostlin (tj. 21,4%), 

nejpočetnější interakce byly zaznamenány u Ginkgo biloba, Panax ginseng, 

Allium sativum či Hypericum perforatum. S antihypertenzivy interaguje 14 

rostlin (14,3%), a antiagregancii 13 rostlin (tj. 13,3%). Další nejrozsáhlejší 

skupiny interakcí tvořila kardiotonika a chemoterapeutika - 11 rostlin (tj. 

10,9%). U 9 rostlin (8,9%) byly zaznamenány interakce s látkami ovlivňujícími 

CNS, diuretiky a antidiabetiky. U 8 rostlin (tj. 7,9%) byl zjištěn výskyt 

interakcí při současném uţívání např. s laxativy, antiarytmiky, hormonálními 

léčivy nebo antibiotiky. Četný počet interací rostlin byl zaznamenán také např. 

u antiastmatik, antidepresiv či antiepileptik. 

Dále jsem zpracovala problematiku týkající se interakce grapefruitové 

šťávy s léčivy v tabulce ,,Přehled lékových interakcí grapefruitové šťávy“. 

Ze zpracovaných materiálů vyplývá, ţe nejpočetnější jsou interakce s blokátory 

vápníkových kanálů, statiny a benzodiazepiny. 

Posledními zpracovanými tabulkami jsou ,,Lékové interakce látek 

obsažených v cigaretovém kouři“, kde dochází vlivem indukce 

biotransformace ke sníţení účinku především benzodiazepinů, beta-blokátorů a 

teofylinu  a ,,Lékové interakce ethanolu“, kde jsou popsány interakce a jejich 

mechanismus s interagujícími léčivy. 

Svou diplomovou práci jsem srovnala s prací studentky Jany Bajerové, 

která zpracovala databáze z období od roku 1997 do roku 2001. Vycházela 

především z internetových databází Agricola a Current Content.  

Podobně jako já zpracovala tabulky interakcí léčivá rostlina-lék a interakcí 

farmakologická skupina-léčivá rostlina. Největší počet případů interakcí 

zaznamenala obdobně jako já u Hypericum perforatum, Panax ginseng a 

Ginkgo biloba. Další nejčetnější interakce zjistila také u Piper methysticum, 

Allium sativum, Valeriana officinalis a Glycyrrhiza glabra. 
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Co se týče farmakologických skupin, zjistila, ţe nejvíce léčivých rostlin 

interaguje s antikoagulancii (obdobně jako u mých výsledků), dále potom 

s kardiotoniky, látkami ovlivňujícími CNS, hypertenzivy a antidiabetiky. 
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6. ZÁVĚR 

 

1. Uţití fytoterapie  roste celosvětově, s tím ale také roste riziko 

potenciálně škodlivých vedlejší účinků nebo neţádoucích interakcí 

s jinými medikacemi. 

 

2. Z článků publikovaných v letech 2002-2007 byly zjištěny interakce 

s léčivy u 98 léčivých rostlin, tří asijských a dvou ájurvédských směsí. 

Nejčastěji byly popsány interakce u Hypericum perforatum, Panax 

ginseng nebo Ginkgo biloba. 

 

3. Ze zpracování jednotlivých terapeutických skupin vyplývá, ţe největší 

počet léčivých rostlin interaguje s antikoagulancii, antiagregancii, 

kardiotoniky, antihypertenzivy a chemoterapeutiky. 

 

4. V posledních letech se poukazuje na moţnost četných interakcí léčiv 

s grapefruitovou šťávou, která ovlivňuje biodostupnost především svou 

schopností inhibovat enzymový systém CYP3A4. 

 

5. Naše znalosti týkající se interakce léčivých rostlin a léčiv jsou neustále 

nedostačující, bude ještě třeba provádět rozsáhlý výzkum, abychom byli 

schopni těmto interakcím předejít. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

99 

POUŽITÁ LITERATURA 

 

1. Bressler R.: Herb-drug interactions, Interactions between Saw palmetto 

and prescription medications, Geriatrics, 2005, 60(11): 32 

2. Zaffani S., Cuzzolin L., Benoni G. et al.: Herbal products: Behaviors 

and beliefs among italian women, Pharmacoepidemiology and drug 

safety, 2006, 15(5): 354-359  

3. Hu Z., Yang X., Ho P., Sui Y. et al.: Herb-drug interactions-A literature 

review, Drugs, 2005,  65(9): 1239-1282 

4. Suchopár a kolektiv: Kompendium lékových interakcí, Infopharm a.s., 

2005 

5. http://www.celostnimedicina.cz/fytoterapie-lecive-bylinky.htm   

6. http://www.apotex.cz 

7. Interakce přírodních léčivých produktů s léčivy, Nutrition in Clinical 

Practise, 2005, 20(1): 33-51 

8. Raucy J.L.: Regulation of CYP3A4 expression in human hepatocytes 

by pharmaceuticals and natural products, Drug Metabolism and 

Disposition, 2003, 31(5): 533-539 

9. Kuhn M.A.: Herbal remedies: Drug-herb interaction, Critical Care 

Nurse, 2002, 22(2): 22 

10. Fugh-Berman A.: Herb-drug interactions, The Lancet, 2000, 355: 134-

138 

11. Abebe W.: Herbal Medication: Potencial for adverse interactions with 

analgesic drugs, Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, 2002, 

27(6):391-401 

12. Venkatesh A., Ulrike G., Kohlert C., Veit M. et al.: Pharmacokinetics 

and bioavailability of herbal medicinal products, Phytomedicine, 2002, 

9(1): 33 



 

100 

13. Hammerness P., Basch E., Ulbricht C., Barnette A-P. et al.: St.John´s 

worth: A systematic review of adverse side effects and drug interactions 

for the consultation psychiatrist, Psychosometics, 2003, 44(4): 271 

14. Kiefer D., Pantuso T.: Panax ginseng, American Family Physician, 

2003, 68(8): 1539 

15. Awang D., Fugh-Berman A.: Herbal interactions with cardiovascular 

drugs, The Journal of Cardiovascular Nursing, 2002, 16(4): 64 

16. Beinfield H., Korngold E.: Chinese medicine and cancer care, 

Alternative Therapies in Health and Medicine, 2003,  9(5): 38 

17. Tsai T.-H., Chang C.-H., Lin L.-C: Effects of Evodia rutaecarpa and 

rutaecarpine on the pharmacokinetics of caffeine in rats, Planta Medica, 

2005, 71(7): 640-645 

18. Woan-Ching J., Lie-Chwen L., Chieh-Fu-Chen, Tung-Hu T.: Herb- 

drug interaction of Evodia rutaecerpa extract on the pharmacokinetics 

of theophylline in rats, Journal of Ethnopharmacology, 2005, 102(3): 

440-445 

19. Rodriguez-Landa J., Contreras C.: A review of clinical and 

experimental observations about antidepressant and side effects 

produced by Hypericum perforatum extracts, Phytomedicine, 2003, 

10(8): 688-699  

20. Hall S., Wang Z., Huang S., Hamman M. et al.: The interaction 

between St. John´s and an oral contraceptive, Clinical Pharmacology 

and Therapeutics, 2003, 74(6): 525 

21. Bressler R.: Interaction between Ginkgo biloba and prescription 

medications, Geriatrics, 2005, 60(4): 30 

22. Yin O., Tomlinson B., Waye M., Chow A. et al.: Pharmacogenetics and 

herb-drug interactions: Experience with Ginkgo biloba and omeprazole, 

Pharmacogenetics, 2004,  14(12): 841-850 



 

101 

23. Clough A., Bailie R., Curie B: Liver function test abnormalities in users 

of aqueous kava extracts, Journal of Toxicology- Clinical Toxicology, 

2003, 41(6): 821 

24. Van Riel A., de Vries I., Meulenbelt J.: Health risks raised by Ephedra 

in food supplements, Ned Tijdschr Geneeskd, 2003, 147(41): 2017 

25. Makino T., Inagaki T., Komatu K., Kano Y.: Pharmacokinetic 

interactions between japanese traditional kampo medicine and modern 

medicine. Effect of Kamiosyoyosan and Tokisyakuyakusan on 

pharmacokinetics of etizolam in rats, Biological & Pharmaceutical 

bulletin , 2005, 28(2): 280-284 

26. Makino T., Inagaki T., Komatu K., Kano Y.: Pharmacokinetic 

interactions between Japanese traditional medicine (Kampo) and 

modern medicine. Effect of Sho-seiryu-to-on the pharmacokinetics of 

azelastine hydrochloride in rats, Biological & Pharmaceutical bulletin, 

2004, 27(5): 670-673 

27. Bengmark S.: Curcumin, an atoxic antioxidant and natural NF(kappa)b, 

cyclooxygenase, and inducible nitric oxide synthase inhibitor: A shield 

against acute and chronic diseases, Journal of Parenteral and Enteral 

Nutrition, 2006, 30(1): 45 

28. Chatterjee P., Franklin M.: Human cytochrome P450 inhibition and 

metabolic-intermediate complex formation by goldenseal extract and its 

methylenedioxyphenyl components, Drug Metabolism and Disposition, 

2003, 31(11): 1391 

29. Toriizuka K.,Kamiki H et al.: Anxiolytic effect of Gardeniae Fructus-

extract containing active ingredient from Kamishoyosan (KSS) a 

Japanese traditional Kampo medicine, Life Science, 2005, 77(24): 

3010-3020 

30. Wong A., Chan J., Chan T.: Adverse Herbal Interactions Causing 

Hypotension, Therapeutic Drug Monitoring, 2003, 25:297-298 



 

102 

31. Burrowes J., Van Houten G.: Herbs and dietary supplement use in 

patients with stage 5 chronic kidney disease, Nephrology Nursing 

Journal, 2006, 33(1): 85 

32. Singh Y.N.: Potentional for interaction of kava and St.John´s wort with 

drugs, Journal of Ethnopharmacology, 2005, 100(1-2): 108-113 

33. http://www.pace.cz/results.php?id=11 

34. Nutescu E., Shapiro N., Ibrahim S., West P.: Warfarin and its 

interactions with foods, herbs and other dietary supplements, Expert 

opinion on drug safety, 2006,  5(3): 433-451 

35. Segal R., Pilote L.: Warfarin  interaction with Matricaria chamomilla, 

Canadian Medical Association Journal, 2006, 174(9): 1281 

36. Sudha S., Bindu R., JoyceG., Amit A. et al.: Pharmacological 

interaction of Centella asiatica and Bacopa monnieri with antiepileptic 

drugs- An experimental study in rats, Journal of Natural Remedies, 

2005, 5(1): 63-69 

37. Yance D., Sagar S.: Targeting Angiogenesis with integrative cancer 

therapies, Integrative cancer therapies, 2006 5(1): 9-29 

38. http://www.pace.cz/doc.4.pdf 

39. Segal R., Pilote L.: Potential interactions between herbal products and 

warfarin, Canadian Medical Association Journal, 2006-06-21, 174(9): 

1281 

40. Rockwell S., Liu Y.,Higgins S.A.: Alteration of the effects of cancer 

therapy agents on breast cancer cells by the herbal medicine black 

cohosh, Breast Cancer Research and Treatment, 2005, 90(3): 233-239 

41. Dasgupta A, Bernard DW: Herbal remedies- Effects on clinical 

laboratory tests, Archives of pathology & laboratory medicine, 2006, 

130(4): 521-528  

42. Anonymous: Researchers warn that St.John´s Wort and prescription 

medicine are a potentially dangerous mix, Aging & Elder Health Week, 

2006, 161 



 

103 

43. Lala L., D´Mello P., Naik S.: Pharmacokinetic and pharmacodynamic 

studies on interaction of „Trikatu“ with diclofenac sodium, Journal of 

Ethnopharmalocology, 2004, 91 (2-3): 277-280  

44. Tang J., Zhang J., Wu Y., Li Z.: Effect of the water extract and ethanol 

extract from traditional Chinese medicines Angelica sinensis (Oliv.) 

Duele, Ligusticum chuanxiong Hort. and Rheum palmatum L. on rat 

liver cytochrome P450 activity, Phytotherapy research, 2006, 20(12): 

1046-1051 

45. Moreno S.R.F., Carvalho J.J., NascimentoA., Pereira M. et al.: 

Experimental model to assess possible medicinal herb interactions with 

a radiobiocomplex: Qualitative and quantitative analysis of kidney, 

liver and duodenum isolated from treated rats, Food and Chemical 

Toxicology, 2007, 45(1): 19-23 

46. Chiang H., Chao P., Hsiu S., Wen K. et al.: Ginger significantly 

decreased the oral bioavailability of cyclosporine in rats, American 

Journal of Chinese Medicine, 2006, 34(5): 845-855 

47. Yoshida N., Koizumi M., Adachi I., Kawakami J.: Inhibition of P-

glycoprotein-mediated transport by terpenoids contained in herbal 

medicines and natural products, Food and chemical toxicology, 2006, 

44(12): 2033-2039 

48. Aung H., Mehendale S., Wang C., Xie J. et al.: Cisplatin´s tumoricidal 

effect on human carcinoma MCF-7 cells was not attenuated by 

American ginseng, Cancer Chemotherapy and Pharmacology, 2007, 

59(3): 369- 374 

49. Moreno S.R.F., Silva A.L.C., Diré G., Honeycut H. et al.: Effect of oral 

ingestion of an extract of the herb Uncaria tomentosa on the 

biodistribution of sodium pertechnetate in rats, Brazilian Journal of 

Medical and Biological Research, 2007, 40(1): 77-80 

50. Makino T., Mizuno F., Mizukami H.: Does a Kampo medicine 

containing Schisandra fruit affect pharmacokinetics of nifedipine like 



 

104 

grapefruit juice?, Biological & Pharmaceutical Bulletin, 2006, 29(10): 

2065-2069  

51. Jung J., Hermanns-Clausen M., Weinmann W.: Anorectic sibutramine 

detected in a Chinese herbal drug for weight loss, Forensic Science 

International, 2006, 161(2-3): 221-222 

52. Rapaka R., Coates P.: Dietary supplements and related products: A 

brief summary, Life Science, 2006, 78(18): 2026-2032 

53. Lee J., Duke R., Tran V., Hook J. et al.: Hyperforin and its analogues 

inhibit CYP3A4 enzyme activity, Phytochemistry, 2006, 67(23): 2550-

2560 

54. Yang X., Hu Z., Duan W., Zhu Y. et al.: Drug-herb interactions: 

Eliminating toxicity with hard drug design, Current pharmaceutical 

design, 2006, 12(35): 4649-4664 

55. Mills E., Foster B.C., Van Heeswijk R., Philips E. et al.: Impact of 

African herbal medicines on antiretroviral metabolism, AIDS, 2005, 

19(1): 95-97 

56. Dergal J., Gold J., Laxer D., Lee M. et al.: Potential interactions 

between herbal medicines and conventional drug therapies used by 

older adults attending a memory clinic, Drugs and aging, 2002, 19(11): 

879-886  

57. Anonymous: Consumer Reports on Health, 2007, 19(1): 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


