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ÚVOD 

Už od počátku věků lidstvo používalo rostliny na léčbu různých nemocí. 

Rostlinné drogy byly prakticky jedinou možností léčby až do nástupu technické 

revoluce a s ní souvisejícím rozvojem organické chemie. Od té doby synteticky 

vyráběné léky se staly nedílnou součásti života mnohých lidí. V posledních 

desetiletích je v různých oblastech (a taky v medicíně) pozorován trend návratu 

k přírodě. Léčivé rostliny jsou reklamovány jako přírodní a bezpečná alternativa 

syntetických léčiv. Tyto vlastnosti rostlinných drog a fakt, že většina z nich je 

dostupná bez lékařského předpisu, způsobují, že mnoho lidí drogy používá 

na samoléčbu, bez předchozí lékařské konzultace.  

V obecném povědomí je jen málo informací o těchto drogách a mnohdy jsou 

užívány lehkomyslně, podle myšlenky „když je to přírodní, nemůže to uškodit“. Jen 

málo lidí si je vědomo nežádoucích účinků, toxických a alergických reakcí na 

fytofarmaka a možných lékových interakcí. Nutno podotknout, že ne u všech léčiv 

přírodního původu je objasněn mechanismus účinku. Drogy obsahují celý komplex 

léčivých látek, které se vzájemně doplňují, a u samotných látek mnohdy nelze 

prokázat požadovaný účinek. Tato vlastnost drog je taky označována jako 

„harmonizující lidské tělo“ a je to další z příčin, proč se terapie léčivy přírodního 

původu stává čím dál oblíbenější u více pacientů, těhotné ženy nevyjímaje.  

V rámci zájmu o své nenarozené dítě těhotné ženy často odmítají konvenční 

terapii a raději dají přednost přírodním léčivům. V rozsáhle studii, 1,2 zahrnující 

těhotné ženy hlavně z Evropy, ale také z Ameriky a Austrálie, bylo zjištěno, že 

téměř 30 % žen užívalo nějakou přírodní drogu nebo jejich kombinace (z toho 20 % 

žen užívalo drogy kontraindikované v těhotenství a 30 % žen drogy, u kterých se 

v těhotenství doporučuje opatrnost). Většina žen užívala tyto drogy z vlastní 

iniciativy nebo na doporučení rodiny a přátel (pouze 1 z 5 žen na lékařské 

doporučení). 
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Těhotné ženy si mnohdy neuvědomují, že drogy, které užívají v těhotenství, 

mohou zavinit smrt plodu nebo ho natrvalo poškodit. Takové drogy jsou 

označovány jako teratogenní a tato práce je jim věnována. 
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1 CÍL PRÁCE 

Tato práce si klade za cíl obecně přiblížit problematiku teratogeneze a faktory, 

které teratogenitu ovlivňují, a následuje podat přehled teratogenů se zaměřením na 

rostlinné drogy. Jednotlivé rostliny jsou členěny podle čeledí a jsou k nim uvedeny 

jak projevy teratogenity, tak látky zodpovědné za teratogenitu. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 
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2.1 Definice teratogeneze 

Teratogen je jakýkoli faktor působící v prenatálním životě způsobující 

abnormální vývoj plodu s trvalými fyzickými nebo psychickými následky. 3–5 Aby 

látka mohla být klasifikována jako teratogen, musí splnit následující kritéria: musí 

způsobovat nežádoucí účinky u plodu, ale v dávce, která nepoškozuje matku; 

shodné výsledky dvou nebo více epidemiologických studií vysoké kvality; 

prokázání kritické doby, ve které teratogenní látka působí; vymezení defektů a 

syndromů, které teratogen způsobuje; potvrzení teratogenity u experimentálních 

zvířat je důležité, ale není nezbytné. 5,6 

Slovo teratogeneze pochází z řečtiny, a doslovně znamená vznik monstrózního 

nebo znetvořeného organismu (teras, teratos znamená netvor nebo zrůda). 6 

2.2 Faktory ovlivňující teratogenezi 

Expozice teratogenům před početím a v průběhu prenatalního vývoje vede 

k manifestaci vývojové toxicity. Teratogeny mohou působit celou řadou různých 

patofyziologických mechanizmů, jako jsou: buněčná smrt, zástava buněčného 

dělení a růstu tkáně, interference s buněčnou diferenciací a další, ale přesný 

mechanismus účinku teratogenů mnohdy není znám. 4,7 Specifické projevy 

teratogenity záleží na dávce, stádiu vývoje a genotypu embrya. 

2.2.1 Čas expozice 

Čas expozice teratogenem ve vztahu ke stádiu vývoje plodu je rozhodující pro 

určení rozsahu a typu poškození. Nejkritičtější je první trimestr. V období 

blastogeneze (prvních 14 dnů po oplodnění, před implantací) nevznikají vývojové 

vady, protože embryo buď zanikne, nebo se málo diferencované buňky nahradí 

novými a embryo zůstane neporušeno (pravidlo „všechno nebo nic“). 8,9 V období 

organogeneze (3. – 8. týden) se mohou objevit malformace, pokud dávka teratogenu 

není letální. 7 Každý orgán má specifické kritické období pro vývoj a je vnímavý na 

poškození právě v té době. Ve fetálním období vznikají zejména behaviorální a 
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funkční poruchy, např. mentální retardace, ačkoli malformace se mohou objevit a to 

u pomalu se vyvíjejících orgánů, jako je mozek a ledviny. 7,9 Nejčastější vrozenou 

vývojovou vadou jsou vady srdce (15% novorozenců s VVV). Mezi další časté 

poruchy vývoje patří polydaktylie, syndaktylie, rozštěp rtu a patra. 10 

2.2.2 Dávka teratogenu 

Škodlivé účinky teratogenů jsou závislé na dávce a době trvání expozice. Čím 

vyšší dávka a delší expozice, tím více je pravděpodobné, že došlo k poškození. 7,11 

V této souvislostí je nutné zmínit roli placentární bariéry. Placenta je mechanická 

bariéra, která blokuje přechod buněk a velký molekul z oběhu matky do oběhu 

plodu, nicméně většina léčiv prochází touto bariérou pasivní difuzí. Mezi faktory, 

které zvyšují průchodnost přes placentu, patří lipofilita, nízká molekulární hmotnost 

a pomalá eliminace z cirkulace matky. 12 Je taky třeba vzít v úvahu, že v těhotenství 

se mění farmakokinetika a některé látky mohou přeměňovat přímo v placentě. 9 

Důležité je taky, že některé látky se více či méně vážou na proteinové přenášeče 

plodu, a to taky ovlivňuje biologickou dostupnost teratogenu u plodu. 

2.2.3 Genetická výbava 

Vnímavost na poškození teratogenem je podmíněna genetickou výbavou plodu 

a matky. Kvůli rozdílné genetické výbavě taky pozorujeme jak značné mezidruhové 

rozdíly, tak individuální variabilitu jedinců téhož druhu. 6 Některé plody jsou více 

rezistentní na určité teratogeny a naopak některé matky mají lepší schopnost 

detoxikovat teratogen.8 Dalšími faktory ovlivněnými geneticky jsou buněčné 

reparační mechanismy, metabolismus, distribuce a transplacentární průchod.6 
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2.3 Rozdělení teratogenů 

2.3.1 Léčiva 

Léčiva představují širokou skupinu teratogenů. Léčivy přírodního původu se 

zabývá speciální část této práce, zatímco přehled nejznámějších syntetických léčiv 

je uveden níže. 

Nejhorším teratogenem známým v historii medicíny je thalomid. Na trh byl 

uveden koncem 50. let jako poměrně netoxický a bezpečný sedativní a hypnotický 

prostředek. Byl doporučován i pro těhotné ženy na léčbu těhotenské úzkosti. Krátce 

po zavedení léku byl pozorován zvýšený výskyt fokomelie a amelie (zkrácení nebo 

absence končetin) a malformací uší (anotie, mikrootie, ztráta sluchu). Výskyt těchto 

vývojových vad narůstal v zemích, kde byl thalomid více užíván. Byla vyslovena 

domněnka o souvislosti těchto jevů a na začátku 60. lét byl lék stažen z prodeje. Po 

pečlivé retrospektivní analýze bylo zjištěno, že expozice thalomidem mezi 21-22 

dnem gestace způsobuje absencí uší, kolem 24-27 den fokomelií horních končetin, 

o 2 dny později dolních končetin. Stejně jako jiné teratogeny thalomid je vysoce 

druhově specifický a v počáteční studii na krysách nezpůsoboval uvedené vývojové 

vady, ale posléze se ukázalo, že je teratogenní, když je podáván ve 12 dnu gestace. 

Malformace končetin se prokázaly taky ve studiích na králicích a opicích. Je 

velkým neštěstím, že tyto poznatky byly zjištěny až po epidemickém výskytu těchto 

vad. Na celém světě tak bylo zasaženo kolem 10 000 novorozenců. 10,13 

ACE inhibitory ovlivňují osu renin- angiotenzin-aldosteron a tak snižují 

krevní tlak. Fetotoxické efekty zahrnují dysplazii renálních tubulů, fetální 

hypotenzi, zástavu růstu a anurii. Jejich podávání v druhém a třetím trimestru 

způsobuje vysokou mortalitu plodů. Tento účinek pravděpodobně vzniká 

vasodilatačním působením těchto látek, což zapříčiní systémovou hypotenzi a 

snížení průtoku krve v děloze. 10 

Warfarin je velmi účinný přirozeně se vyskytující kumarin, který se používá 

jako nepřímé perorální antikoagulans, které blokuje vitamín K a tím zastaví tvorbu 

vitamín K-dependentních koagulačních faktorů. Medikace warfarinem je 
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problematická i mimo těhotenství z důvodu úzkého terapeutického okna a jeho 

farmakokinetiky (z 99 % je vázán na plazmatické bílkoviny). Warfarin je toxický 

pro embryo zejména mezi 6-9 týdnem gestace. Může vyvolat spontánní potrat, 

nazální hypoplazii, poškození epifýz, malformace končetin a centrálního nervového 

systému. Hlavní příčinou poruch CNS a neurobehaviorálních poruch u dětí a 

dospělých narozených ženám, které užívaly warfarin v těhotenství, jsou 

mikrohemoragická ložiska v nervové tkáni. 10,14 

D-penicilamin je chelatotvorná látka, která má schopnost vázat kovy (zejména 

meď) a tím zvyšovat jejich vylučování močí. Je vhodný na léčbu cystinurie, 

revmatoidní artritidy a Wilsonovy choroby. V mnohých studiích byla pozorována 

teratogenita toho léčiva. Protože penicilamin má schopnost překračovat placentární 

bariéru, u plodů byly pozorovány četné abnormality související s nízkou hladinou 

mědi (ztráta funkce enzymů závislých na mědi a z toho plynoucí akumulace 

abnormálního elastického vaziva). 10 

Vitamín A a jeho deriváty (retinoidy) se používají na léčbu těžkých forem 

akné a dalších dermatologických nemoci. Kromě celé řady nežádoucích účinků 

způsobují tyto léčiva také poškození plodu. Riziko vzniků malformací je nejvyšší 

v prvním trimestru. Nejčastější jsou abnormality kraniofaciální oblasti (defekty uší, 

očí, rozštěp patra), CNS (hydrocefalus, mikrocefalie, obrna lícního nervu, vady 

mozečku) a kardiovaskulárního systému (transpozice velkých cév, defekty septa), 

dále abnormality brzlíku, spina bifida a redukce končetin. V souvislosti 

s podáváním izotretinoidu byl také pozorován zvýšený výskyt siamských dvojčat 

spojených v hrudně-břišní oblasti. 10,15,16 

Mezi další teratogenní léčiva řadíme antiepileptika. U žen s epilepsií je vyšší 

riziko komplikací v graviditě a během porodu (spontánní potraty, předčasné porody, 

poruchy porodního mechanismu a z toho vyplývající vyšší mortalita a morbidita 

novorozenců). V současné době mezi nejpoužívanější antiepileptika patří kyselina 

valproová a její deriváty a phenytoin, které mají teratogenní účinky (způsobují 

mikrocefalii, krátký nos, abnormality uší, rozštěp patra, poruchy mentálního a 

motorického vývoje). 10,17 
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Nesteroidní protizánětlivé látky (NPZL) patří mezi nejčastěji užívaná léčiva 

(taky v těhotenství) pro svůj analgetický, antipyretický a protizánětlivý účinek. 

Expozice těmto látkám (kyselina acetylsalicylová, ibuprofen, diklofenak) zvláště 

v prvním trimestru může způsobit závažné vývojové vady u plodu. Skrze inhibici 

cyklooxygenázy dojde ke snížení vylučování prostaglandinu, což výustí ve 

vasokonstrikci, která může zapříčinit buněčnou smrt nebo malformace. 

Retrospektivní studie ukázala, že u žen, které užívaly NPZL v těhotenství, byla větší 

pravděpodobnost narození dětí s malformacemi srdce (defekty síní) a odchylkami 

vývoje kostí. Z důvodů nízké molekulární hmotnosti může diklofenak přecházet 

skrze placentu a akumulovat se ve tkáních plodu. 10,18 

Cytostatika jsou širokou skupinou látek používaných k léčbě nádorových 

onemocnění. Z důvodu různého mechanismu účinku mohou poškozovat plod na 

různých úrovních. Příkladovým teratogenním cytostatikem je methotrexát. Je to 

syntetický derivát kyseliny listové a skrze kompetitivní inhibici 

dihydrofolátreduktázy znemožňuje biosyntézu purinů a některých aminokyselin. To 

narušuje syntézu DNA a způsobuje smrt rychle se množících buněk. První 

domněnky o teratogenitě toho léčiva byly po narození malformovaných dětí ženám, 

kterým byl methotrexát podáván v prvním trimestru na vyvolání potratu 

(neúspěšného). Nejčastější projevy teratogenity jsou malformace lebky a končetin, 

defekty nuerální trubice (spina bifida), anencefalie, encefalokéla. 10,19 

Teratogenita v důsledku podané medikace v těhotenství je příkladem 

iatrogenního poškození. Iatrogenní nemoci by měly být minimalizovány a to platí 

dvojnásob u těhotných žen.  

2.3.2 Návykové látky 

Alkohol (ethanol) je v západním světě jedním z hlavních teratogenů. Alkohol 

a jeho metabolity (acetaldehyd) volně prostupují placentární bariérou a vzhledem 

k tomu, že fetální játra mají pouze 10 % alkoholdehydrogenázy dospělých, mohou 

se tyto látky akumulovat v amniotickém vaku. Takovým způsobem je plod vystaven 

účinkům alkoholu ještě dlouho poté, co tato látka byla eliminována z cirkulace 
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matky. Chronická expozice alkoholu v prenatálním období způsobuje fetální 

alkoholový syndrom (FAS se vyskytuje hlavně u těžkých alkoholiček). Pro 

syndrom jsou typické abnormality končetin, faciální dysmorfie, vrozené vady srdce, 

prenatální i postnatální zpomalení růstu a vysoké riziko mentální retardace. 

Vnímavost plodu na poškození alkoholem je ovlivněna mnohými faktory, mezi něž 

patří genetické vlastnosti získané od otce i matky. U těžkých alkoholiček je 40% 

riziko narození mrtvého či poškozeného plodu nebo potratu. 10,20 

Kokain je alkaloid extrahovaný z listů rudodřevu koka (Erythroxylon coca). 

Tato rostlina pochází z Jižní Ameriky (Kolumbie, Peru, Bolívie) a žvýkání jejich 

listů bylo důležitou součástí společenského, politického a náboženského života 

zdejších domorodců. V dnešní době kokain a marihuana patří mezi nejčastěji 

užívané drogy v těhotenství (často v kombinaci s alkoholem a tabákem) a s klesající 

cenou drogy roste počet těhotných užívajících kokain. Kokain je silně stimuluje 

centrální nervovou soustavu, účinky se ale liší podle způsobu podání (šňupaní, 

kouření, intravenózní aplikace). Droga i její metabolity (např. benzoylekgonin) 

prostupují placentární bariérou a způsobují závažné toxické efekty na vyvíjejícím se 

plodu, mezi které patří hypoxie (vasokonstrikce cév v placentě), poruchy imunity, 

malformace ledvin, urogenitálního traktu a mozku (mikrocefalie, infarkty mozku). 

Jedním z nejzávažnějších účinků kokainu, který představuje ohrožení jak pro 

matku, tak pro plod, je abrupce placenty způsobena vasokonstrikcí a následnou 

hypertenzi u matky. Kromě fyzických abnormalit se u plodu mohou vyvinout také 

neurobehaviorální poruchy, jako jsou problémové chování, poruchy spánku a 

učení. 10,21,22 

Širokou skupinou zneužívaných látek jsou opiáty. Ty se získávají z nezralých 

tobolek máku setého (Papaver somniferum). Kromě opia a v něm obsažených látek 

(morfin, kodein) jsou často zneužívány syntetické opioidy, z nichž nejznámější je 

heroin (diacetylmorfin). Ten byl poprvé syntetizován v roce 1874 a původně 

zaveden na léčbu kašle. Posléze bylo zjištěno, že heroin rychle způsobuje fyzickou 

a psychickou závislost. Má 2-3 silnější účinky od morfinu, tlumí dechové centrum, 

bolest a vědomí. Užívání v těhotenství vede ke spontánnímu potratu, retardaci růstu 
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plodu, předčasnému porodu nebo narození mrtvého dítěte. Ačkoli heroin není 

považován za teratogen ve smyslu vzniku malformací u plodu, retardace růstu 

způsobena touto drogou byla potvrzena i ve studiích na zvířatech. Připouští se také, 

že heroin je behaviorální teratogen. 13,23,24 

Přesné vymezení teratogenních účinků omamných látek je ztíženo několika 

faktory: závislé ženy mohou být exponovány vice drogám a taky alkoholu; 

nesprávné dietní návyky a s tím související malnutrice a nedostatky vitamínů 

poškozují plod; užívání drog se váže s poklesem socioekonomických standardů; 

neadekvátní prenatální péče závislých žen. 

2.3.3 Chemikálie 

Chemikálie a rozpouštědla mohou indukovat spontánní potrat nebo vrozené 

vady. Expozice těmto teratogenů může nastat zejména v pracovním prostředí, kde 

těhotné a ženy ve fertilním věku by měly být z těchto provozů vyřazeny. 3 Větší 

problém představují polutanty prostředí, protože jejich účinkům je vystavený každý. 

Kontaminace potravin a vody také může být nebezpečné pro rozvíjející se embryo. 4  

Methylrtuť je látka známa svými účinky jakožto neurotoxin, endokrinní 

disruptor a teratogen. V těhotenství konzumace potravin kontaminovaných 

methylrtutí, jako jsou ryby a korýši, může způsobit nízkou porodní váhu 

novorozence, neurobehaviorální poruchy a mentální retardaci. 10 

Olovo je běžným kontaminantem prostředí. Kromě prokázané nefrotoxicity, 

vysoké dávky olova ovlivňují reprodukční systém jak mužů, tak žen. U mužů olovo 

způsobuje narušení spermatogeneze, u žen jsou časté poruchy menstruačního cyklu 

a zvýšený počet potratů nebo mrtvě narozených plodů. 10  

Dalšími kontaminanty prostředí jsou organofosfáty (pesticidy) a glyfosáty 

(herbicidy, např. Roundup). Jejich teratogenita se projevuje zejména poruchami 

CNS, defekty neurální trubice a mikrocefalii. 10  



 

17 

 

2.3.4 Fyzikální faktory 

Expozice ionizačnímu záření v průběhu těhotenství může způsobit potrat, 

zpomalení růstu plodu a malformace. Poškození centrální nervového systému vyústí 

v mikrocefalií, hydrocefalus, atrofií optického nervu a mentální retardaci. Větší 

dávky záření způsobují fragmentaci chromosomů, mutace v zárodečných buňkách a 

zvýšený výskyt malignit. 4,10 

Teratogenita tepla se prokázala v mnohých vědeckých studiích, nejvíce citlivý 

na jeho účinky je centrální nervový systém. Expozice teplem ve formě horkých 

koupelí, saunování nebo horečky způsobuje u plodu zvýšené riziko defektů neurální 

trubice. Plod je na toto poškození nejvíce vnímavý v prvním trimestru. 20,25 

2.3.5 Infekční agens 

Mnoho mikroorganizmů může překročit placentární bariéru a zasáhnout plod. 

Nejzávažnější infekce s prokázaným teratogenním efektem jsou uvedeny níže. 

Cytomegalovirus má schopnost narušit buněčnou diferenciaci a způsobuje 

specifické chromosomové zlomy. To způsobuje zpomalení růstu, mentální postižení 

a hluchotu. 4,6,10 

Virus zarděnek: riziko poškození je největší, jestli matka onemocní v prvním 

trimestru. Mezi nejzávažnější komplikace patří hluchota, vady srdce a 

katarakta. 4,6,10 

Treponema pallidum má schopnost přímo poškozovat vyvíjející se tkáně plodu 

a to způsobuje mentální retardaci a hydrocefalus. 4,6 

Mezi další infekční agens, které v těhotenství ohrožují plod, patří: Varicella 

zoster, Herpes simplex a Toxoplazma gondii. 4,6 

2.3.6 Onemocnění matky 

Diabetes je už delší dobu asociován se zvýšeným výskytem perinatální 

mortality a vrozených vad. Ačkoli výsledky různých studií se do jisté míry liší, 
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většina se shoduje na tom, že diabetes matky jakýmsi způsobem poškozuje vývoj 

plodu. Přesný mechanismus účinku není znám. Nezdá se, že by poškození plodu 

bylo na genetickém podkladě, protože potomci otců diabetiků nemají zvýšený 

výskyt malformací. Hledání teratogenního agens, je ztíženo skutečností, že diabetes 

není pouze porucha regulace cukrů; zasahuje taky do metabolismu tuků a bílkovin. 

Mnohé studie na zvířatech potvrdily teratogenitu hyperglykemie a taky 

hypoglykemie. Teratogenita inzulinu nebyla prokázaná. Vaskulární komplikace 

diabetu mohou způsobit hypoxii a zpomalení renální clearance toxinů z oběhu 

matky. Nejčastěji pozorovaný projev teratogeneze je syndrom kaudální regrese, 

který se v populaci objevuje zřídka, kdežto u plodů matek diabetiček 

mnohonásobně častěji. Postihuje dolní konec páteře, pánev a dolní končetiny. 

Poškozené jsou taky dolní části urogenitálního a gastrointestinálního systému. 

Nezřídka se objevují sirenoidní anomálie. Tyto vady jsou hlavně pozorovány u žen 

závislých na inzulinu, u gestačního diabetu je riziko menší. V případech, kde je 

diabetes kontrolován perorálními antidiabetiky nebo dietou, není významné zvýšení 

VVV. 10,26,27 

Matky trpící epilepsií mají 2-4 x vyšší riziko narození dítěte s vrozenou vadou 

ve srovnání s běžnou populaci. O teratogenitě antiepileptik už bylo psáno 

v podkapitole teratogenita léčiv. Pro snížení teratogenity antiepileptik je 

doporučováno před plánovanou graviditou a v období koncepce podávání kyseliny 

listové. Samozřejmosti by měla být abstinence alkoholu, drog, nekuřáctví, zdravá 

racionální výživa. Monoterapie antiepileptiky se ukázala bezpečnější pro plod něž 

kombinace léčiv. Je třeba pečlivě zvážit přínosy a nebezpečí terapie antiepileptiky 

v těhotenství (nekontrolované záchvaty ohrožují plod x možné teratogenní účinky 

medikace). Jako menší zlo se ukazuje optimálně nastavena monoterapie 

antiepileptiky. 10,28 

2.4 Klasifikace medikace v průběhu těhotenství 9 

Celosvětově je nejvíc využívána klasifikace americké společnosti Food and 

Drug Administration (FDA), která zařazuje medikaci užívanou v průběhu 
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těhotenství a kojení do jedné z pěti kategorií na základě teratogenického 

potenciálu:  

KATEGORIE A – kontrolované studie těhotných žen nevykázaly jakékoliv 

riziko pro plod 

KATEGORIE B – kontrolované studie na laboratorních zvířatech nevykázaly 

jakékoliv riziko pro plod, ale nebyly provedeny žádné na těhotných NEBO 

kontrolované studie na laboratorních zvířatech vykázaly určité riziko pro plod, ale 

tyto výsledky se nepotvrdily ve studiích na těhotných ženách 

KATEGORIE C - kontrolované studie na laboratorních zvířatech vykázaly 

určité riziko pro plod, ale neexistují studie na těhotných NEBO nejsou dostupné 

žádné studie na lidech nebo zvířatech, přínos z podání však převažuje riziko 

nežádoucích účinků 

KATEGORIE D – Kontrolované studie na lidech vykazují nepříznivé účinky 

na plod, lze použít pouze v život zachraňujících situacích 

KATEGORIE X – Kontrolované studie na zvířatech a lidech vykázaly 

nepříznivé účinky na plod nebo existují důkazy rizika pro plod na základě 

zkušeností. Riziko užívání těchto drog převyšuje jakýkoli možný přínos. Droga je 

absolutně kontraindikována v těhotenství. 

2.5 Studie teratogenity 

Jak už bylo ukázáno na příkladu thalomidu (kdy z důvodu chybějících 

informací o působení na plod byl tento lék stažen z trhu až po 4 letech a 

epidemickém výskytu fokomelie), důsledné studie vývojové toxicity jsou nezbytné. 

Zpravidla prvním krokem v posuzování teratogenity jsou studie na 

experimentálních zvířatech. Ačkoli výstupy těchto studií mohou být velice 

přínosné, je třeba mít na paměti mezidruhové rozdíly, které jsou hlavně způsobené 

variabilitou metabolických cest. 13 Dalším nedostatkem studií na zvířatech je 

skutečnost, že dávka je často vyjadřována v závislosti na hmotnosti jedince, nikoliv 

na sérové hladině vyplývající z dané dávky. 24 I když v mnohých případech účinky 
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na zvířatech nekorelují plně s účinky na lidech, zvířata mohou být vhodným 

modelem napodobujícím vývoj lidského plodu za předpokladu, že jsou dobře známa 

a detailně prozkoumána stádia vývoje plodu u těchto zvířat. Nejčastěji používaná 

zvířata jsou hlodavci (myši, potkani, křečci), králici a méně často opice. Jako dobrý 

model se taky ukázal danio pruhovaný (vajíčka zůstávají dlouhou dobu průhledná a 

to umožňuje volné pozorování hlavních morfologických změn během časnějších 

vývojových stádií). 29  

Dalším zdrojem informací jsou retrospektivní (případové) studie, kdy se 

sleduje, jaký faktor mohl způsobit sledovaný nežádoucí jev. Tyto studie mohou být 

také zatíženy chybou, protože se do značné míry opírají na informacích udávaných 

samotnými pacienty, které mohou být nepravdivé. Další cenné údaje je možné 

získat z publikovaných kazuistik, spontánních hlášení a z registrů léčiv podávaných 

v těhotenství (je zřejmé, že takových údajů je více, čím delší dobu je dané léčivo na 

trhu, proto se v těhotenství doporučuje spíše užívat léky starší, které jsou více 

prověřené). Nejvyšší vypovídací hodnotu mají souhrnné přehledy a metaanalýzy, 

které pracují s větším množstvím podobně zaměřených studii. 30 

Tyto studie bezpečnosti léčiv jsou finančně náročné a mohou trvat i několik 

let. Cílem je získat dostatek informací o daném léku, aby se mohl vyhodnotit poměr 

mezi jeho prospěchem a riziky. Zcela jiná situace je v případě tradičních rostlinných 

léků. 31 Pro uvedení na trh lze v ČR tradiční rostlinné léčivé přípravky registrovat 

zjednodušeným postupem podle zákona 378/2007 Sb. pokud existuje bibliografické 

nebo vědecké doložení, že daný léčivý přípravek byl k datu předložení žádosti 

používán pro léčbu po dobu alespoň 30 let, z toho nejméně 15 let v Evropské unii. 

Jak už bylo ukázáno dříve, je pozorován trend zvýšeného užívání rostlinných 

léků, a u mnohých chybí nebo jsou nedostačující informace o jejich bezpečnosti 

v těhotenství a účincích na vyvíjející se plod. 32 Informace získané dlouhodobým 

pozorováním našich předků ohledně účinků přírodních drog mohou být cenné, ale 

často až signifikantní zvýšení výskytu určitých nežádoucích jevů vede k vývoji 

modelových studií na experimentálních zvířatech a hledání látky zodpovědné za 

teratogenitu. 24 Toto je značně ztíženo povahou rostlinných drog. Ve většině je 
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přítomno mnoho látek, které mohou navzájem svůj účinek potencovat, nebo naopak 

oslabovat.  
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3 SPECIÁLNÍ ČÁST 
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3.1 Přehled teratogenních rostlin a jejich teratogenů s uvedením projevů teratogenity 

čeleď rostlina rostlinný orgán teratogen projev citace 

Anacardiaceae 

(ledviníkovité) 
Spondias mombin list 

 
potrat 33 

Apiaceae 

(miříkovité) 
Conium maculatum nať, plody 

koniin, 

γ-konicein 

malformace skeletu, rozštěp 

patra 

34–37 

Apocynaceae 

(toješťovité) 

Alstonia scholaris kůra 
 

retardace vývoje, malformace 38 

Plumeria rubra plody 
 

potrat 39 

Rauwolfia vomitoria listy, kůra kořene reserpin poškození mozku 40 

Rhazya stricta listy 
 

zpomalení růstu, abnormality 

placenty 

41 

Asparagaceae 

(chřestovité) 
Asparagus racemosus kořen 

 
potrat, vývojové vady 42 

Berberidaceae 

(dřišťálovité) 

Berberis spp. kořen, kůra berberin potrat 32,43 

Caulophyllum thalictroides oddenky, kořeny N-methylcystin kardiovaskulární poruchy 32,34,44,45 

Bignoniaceae 

(trubačovité) 
Tabebuia spp. kůra lapachol smrt embrya 32,46,47 
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čeleď rostlina rostlinný orgán teratogen projev citace 

Campanulaceae 

(zvonkovité) 
Lobelia inflata 

 
lobelin vývojové vady 34 

Cannabaceae 

(konopovité) 
Cannabis spp. listy, pupeny THC poškození mozku 36 

Celastraceae 

(jesencovité) 

Catha edulis listy 
 

potrat, vývojové vady 48 

Salacia reticulata kořen 
 

snížená porodní hmotnost 49 

Tripterygium wilfordii kořen 
 

retardace růstu, vývojové vady 50 

Compositae 

(složnokvěté) 
Arnica montana 

kořen, listy, 

kvetoucí nať 
arnifolin potrat 32,51 

Artemisia absinthium nať 
 

potrat, vývojové vady 32,52 

Artemisia vulgaris nať 
 

potrat, vývojové vady 52 

Carthamus tinctorius semena, květy 
 

poruchy růstu a diferenciace 

buňek 

53 

Echinacea purpurea kořen 
 

inhibice angiogeneze 54 

Senecio latiforus listy, nať 
 

hepatotoxicita 55 

Tanacetum vulgare nať, listy, květy 
 

potrat 32,56 
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čeleď rostlina rostlinný orgán teratogen projev citace 

Convolvulaceae 

(svlačcovité) 
Ipomoea carnea listy 

swainsonin, 

calystegin 
retardace vývoje 57,58 

Cucurbitaceae 

(tykvovité) 
Momordica charantia plody 

 

poškození reprodukčního 

systému 

59 

Cupressaceae 

(cypřišovité) 

Juniperus communis plody 
 

potrat 52 

Thuja occidentalis listy 
 

potrat 32,51 

Dipsacaceae 

(štětkovité) 
Dipsacus asper kořen 

 
abnormality skeletogeneze 60 

Ericaceae 

(vřescovité) 
Arctostaphylos uva-ursi listy 

 
malformace skeletu a očí 32,51,61 

Fabaceae 

(bobovité) 
Astragalus spp. nať, květy swainsonin 

smrt embrya, malformace 

končetin 

62 

Indigofera spicata semena, listy indospicin rozštěp patra 63 

Lathyrus spp. semena 
aminopropio-

nitril 
malformace skeletu 35,36,64 
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čeleď rostlina rostlinný orgán teratogen projev citace 

 

Lupinus spp. 
nať, květy, 

semena 

anagyrin, 

ammodendrin 

malformace končetin, rozštěp 

patra 

34,35,65 

Oxytropis spp. nať, květy swainsonin 
smrt embrya, malformace 

končetin 

35,36 

Piscidia erythrina kůra kořene rotenon potrat, malformace 32 

Poincianella pyramidalis listy 
 

potrat, malformace 66 

Prosopis juliflora plody 
 

vývojové vady 67 

Psoralea corylifolia plody 
 

potraty 68 

Senna alata listy 
 

potrat 69,70 

Stryphnodendron fissuratum plody 
 

potrat, malformace 71 

Trigonella foenum-graecum semena, květy 

trigonellin, 

trigokumarin a 

další 

snížená porodní hmotnost, 

defekty CNS 

72,73 

Ginkgoaceae 

(jinanovité) 
Ginkgo biloba listy, plody ginkgolid B retardace růstu, malformace 74,75 
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čeleď rostlina rostlinný orgán teratogen projev citace 

Iridaceae 

(kosatcovité) 
Crocus sativus blizny krocin, safranal malformace skeletu 76 

Lamiaceae 

(hluchavkovité) 

Coleus barbatus listy 
 

potrat, malformace skeletu 77 

Mentha pulegium listy, květy 
 

potrat, malformace skeletu 32,78 

Mentha x villosa listy rotundifolon krvácení do orgánů 79 

Salvia officinalis listy thujon poškození jater, ledvin 32,51,80,81 

Salvia sclarea listy thujon potrat 52 

Liliaceae 

(liliovité) 
Veratrum californicum 

listy, oddenky, 

kořeny 
cyklopamin defekty kraniofaciální oblasti 10,35,82–84 

Lythraceae 

(kyprejovité) 
Lawsonia inermis kořen 

 
potrat 85 

Meliaceae 

(zederachovité) 
Azadirachta indica semena 

 
malformace 86 

Mimosaceae 

(citlivkovité) 
Mimosa tenuiflora listy 

 
smrt embrya, malformace 83 

Monimiaceae 

(boldovnikovité) 
Peumus boldus listy 

 
potrat 32,87 
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čeleď rostlina rostlinný orgán teratogen projev citace 

Pedaliaceae 

(sezamovité) 
Harpagophytum procumbens hlízy harpagosid nekróza jater, ledvin, plic 88 

Phyllanthaceae 

(smuteňovité) 
Hymenocardia acida kůra 

 
potrat 89 

Phytolaccaceae 

(líčidlovité) 
Phytolacca dodecantra listy 

 
potrat 32,90 

Poaceae 

(lipnicovité) 

Bambusa vulgaris listy 
 

potrat 91 

Sorghum spp. semena 
kyanogenní 

glykosidy 
malformace skeletu 36 

Polygonaceae 

(rdesnovité) 
Polygonum multiflorum kořen 

 
kardiovaskulární poruchy 92 

Rosaceae 

(růžovité) 
Prunus serotina kůra prunasin rozštěp patra, deformity skeletu 32,35,36 

Rubiaceae 

(mořenovité) 
Uncaria tomentosa kůra, kořen 

 
potrat 32 

Rutaceae 

(routovité) 
Ruta graveolens nať 

chinolinové 

alkaloidy 
potrat 36,51,93 
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čeleď rostlina rostlinný orgán teratogen projev citace 

Solanaceae 

(lilkovité) 
Datura metel listy hyoscyamin 

potrat, poškození nervového 

systému 

82,94 

Nicotiana tabacum listy nikotin retardace růstu, vývojové vady 95 

Solanum lycocarpum plody 
 

abnormality placenty, zmenšení 

orgánů 

96,97 

Solanum malacoxylon listy 
 

poruchy ossifikace 98 

Vitaceae 

(révovité) 
Cissus sicyoides listy 

 
vývojové vady 99,100 

Zingiberaceae 

(zázvorovité) 
Zingiber officinale oddenek 

 
zvýšené riziko potratu 80,101,102 

Zygophyllaceae 

(kacibovité) 
Larrea tridentata listy 

 
potrat 32 
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3.2 Doprovodný komentář k teratogenním rostlinám  

3.2.1 ANACARDIACEAE 

Spondias mombin (mombín žlutý) je listnatý strom pěstovaný v tropech pro 

jeho žluté, chutné kyselé ovoce a jako živý plot. V lidové medicíně se používá pro 

své svíravé a antimikrobiální účinky, proti průjmům a při léčbě povrchových a 

hlubokých ran. Listy této rostliny jsou využívány lidovými porodními asistentkami 

pro vyvolání a urychlení porodu. Ve studii byl extrakt ze sušených listů podáván 

gravidním potkanům a bylo zjištěno, že obzvláště v terminálních stadiích 

těhotenství indukoval potrat. Na izolovaných potkaních dělohách bylo prokázáno, 

že droga způsobuje zvýšenou kontraktilitu a frekvenci kontrakcí dělohy. Některé 

látky identifikované v extraktu (triterpeny, steroly, glykosidy, saponiny) stimulují 

hladkou svalovinu. Bylo zjištěno, že listy S. mombin vykazují aktivitu podobnou 

oxytocinu, což vysvětluje používání drogy k indukci porodu. Nicméně z důvodu 

rizika potratu a možné fetální toxicity není v těhotenství doporučována konzumace 

drogy k jiným indikacím. 33 

3.2.2 APIACEAE 

Conium maculatum (bolehlav plamatý) je prudce jedovatá rostlina, která může 

být zaměněna za divokou mrkev. Ve Starověkém Řecku byl odvar podáván 

trestancům a domnívá se, že byl příčinou smrti filozofa Sokrata. 103 Bolehlav 

obsahuje nejméně pět piperidinových alkaloidů, z nichž převládají koniin a 

γ-konicein, které se také podílejí na teratogenních účincích. Otravy jsou pozorovány 

u hospodářských zvířat. Jestli k expozici dojde v průběhu těhotenství a matka 

přežije počáteční otravu, alkaloidy překračují placentární bariéru a způsobují vady 

vývoje plodu. Nejčastější jsou malformace skeletu, rozštěp patra a deformity 

končetin. Teratogenita byla potvrzena v četných studiích na prasatech, ovcích, 

krávách a kozách. 34–37 
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3.2.3 APOCYNACEAE 

Alstonia scholaris je tropický strom pocházející z Indočíny. V tradiční čínské 

medicíně a Ajurvédě se kůra toho stromu používá na snížení horečky, při průjmu a 

úplavici. Bylo zjištěno, že alkoholový výtažek této drogy má taky protinádorové 

účinky. Za účelem zjištění teratogenity této drogy byla prováděna studie na myších, 

ve které se potvrdilo, že ve vyšších dávkách extrakt této drogy způsobuje smrt 

embrya, retardaci růstu, poruchy vývoje ocasu a syndaktaktylii. Není jisté, jaká 

látka je zodpovědná za teratogenitu této drogy. Jako hlavní alkaloid extraktu byl 

identifikován echitamin, který dokáže inhibovat syntézu DNA, což může mít vliv na 

vyvíjející se plod. Bylo také zjištěno, že droga obsahuje reserpin, který je 

prokázaným teratogenem. 38 

Plumeria rubra je okrasná dřevina pěstování v tropickém a subtropickém 

pásmu. Odvar z kořenů a kůry je v tradiční medicíně užíván na léčbu astmatu, 

zácpy, poruch menstruace a snížení horečky. Listy této rostliny mají široké využití 

v léčbě vředů, malomocenství, zánětu, revmatismu, bronchitidy, cholery, kašle a 

dalších nemoci. V Mexiku se květy používají na kontrolu diabetu. V Indii se plody 

tradičně užívají na vyvolání potratu. Abortivní účinky byly potvrzeny ve studii na 

potkanech. Z lusků rostliny byl připraven extrakt ve vodě, etanolu, chloroformu a 

ethylacetátu. Etanolový extrakt způsoboval potrat u 100 % experimentálních zvířat, 

u dalších extraktů byl tento efekt taky pozorován, ale v menším měřítku. V droze 

bylo identifikováno mnoho látek, které mohou mít vliv na ukončení těhotenství, a to 

zejména alkaloidy, fenoly, steroidy a saponiny. Přesný mechanismus účinku není 

znám, ale zřejmě má souvislost s poruchami implantace a poruchami vývoje 

embrya. 39 

Rostliny rodu Rauwolfia (zmijovnice) je možné nalézt v deštných pralesích 

rovníkové Afriky, kde se používají pro léčbu psychických poruch a vysokého 

krevního tlaku. Bylo zjištěno, že Rauwolfia vomitoria obsahuje kolem 50 

indolových alkaloidů. Etanolový extrakt z této rostliny byl podáván potkanům a u 

plodů exponovaných zvířat bylo zjištěno poškození mozkové tkáně. Byl pozorován 

úbytek Nisslovy substance, což poukazuje na to, že droga má nežádoucí účinky na 
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syntézu proteinů v mozkové kůře. Extrakt z kořene je více toxický než z listů a 

látkou zodpovědnou za teratogenitu je reserpin. 40 

Rhazya stricta je rostlina vyskytující se zejmená ve Spojených Arabských 

Emirátech, kde se taky využívá na léčbu diabetu, zánětlivých stavu a helmintiázy. 

Za účelem zjištění teratogenity této rostliny byl extrakt z listů podáván gravidním 

potkanům. Se zvyšující se dávkou drogy bylo zjištěno snížení počtu živě 

narozených zvířat, zvýšení výskytu vývojových vad (mikormelie, oligotaktylie a 

brachodaktylie) a snížení porodní váhy. Navíc byly zjištěny abnormality vývoje 

placenty, histopatologická analýza ukázala nekrotická ložiska, co může mít za 

důsledek ztížený průchod plynů placentou a hypoxie plodu. Teratogenický efekt 

může způsobovat jedna nebo více aktivních složek extraktu (flavonoidy, alkaloidy – 

rhaziminin, akuamidin). 41 

3.2.4 ASPARAGACEAE 

Aparagus racemosus (chřest hroznovitý, v Ajurvédě znám jako Šatavari) je 

používán na léčbu dyspepsie, průjmu, rozličných nemoci jater a ledvin. Extrakt 

nebo šťáva z čerstvých kořenů prokázaně zlepšují stav duodenálních vředů. Ve 

studii na potkanech extrakt způsoboval potrat, u živě narozených zvířat byla 

zaznamenána vyšší mortalita, vývojové vady (oči, uši, končetiny) a retardace 

vývoje. Není jisté, která z mnohých látek obsažených v droze (glykosidy, terpeny, 

saponiny) je zodpovědná za teratogenitu. V Ajurvédě je tato droga navrhována 

těhotným i kojícím ženám, ale autoři této studie doporučují v těchto případech 

zvýšenou opatrnost. 42 

3.2.5 BERBERIDACEAE 

Kořen a kůra z různých druhů rodu Berberis se používají jako lidový lék na 

léčbu některých zánětlivých onemocnění (lumbago, revmatismus, snížení horečky), 

zánětů žlučníku a žlučových kamenů a taky leishmaniózy a dyzenterie. 104 Zralé 

plody mají mírně projímavý účinek (nezralé jsou i v malém množství toxické). 51 

Hlavními účinnými látkami drogy jsou isochinolinové alkaloidy, mezi něž patří 
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berberin. Studie na gravidních i negravidních krysách prokázaly, že alkoholový 

extrakt z drogy způsobuje kontrakce dělohy a může být příčinou potratu. Stejné 

účinky na dělohu má berberin, proto drogy obsahující tuto látku jsou 

kontraindikovány v těhotenství. 32,43 

Caulophyllum thalictroides (blue cohosh, kohoš žluťuchovitý) je rostlina, 

která se vyskytuje na severovýchodě USA, využívaly ji už nativní Indiánské kmeny 

při léčbě revmatismu, bolesti v krku, křeči a epilepsie. Kromě toho se doporučuje 

při zánětu dělohy, bolestivé menstruaci a při rizikovém těhotenství. Často se 

používá jako induktor porodu. Bylo zaznamenáno, že matky, konzumující odvar 

z kořene od 42 týdne těhotenství, porodily děti s tachykardií, při předávkování došlo 

k rozvoji kardiomegalie a dalších kardiovaskulárních poruch (infarkt myokardu, 

selhání srdce). Studie na zástupcích Oryzias latipes (medaka japonská) prokázala 

vývojovou toxicitu této drogy, a to zejména poruchy kardiovaskulárního systému 

(tvorba trombů, zpomalení srdeční frekvence, perinatální infarkt myokardu) a 

defekty vývoje chrupavek lebky. Z rozličných látek přítomných v této droze se 

teratogenita prokázala pouze u N-methylcystinu. 32,34,44,45 

3.2.6 BIGNONIACEAE 

Rostliny rodu Tabebuia (lapacho/lapačo) jsou stromy typické pro deštné 

pralesy Střední a Jižní Ameriky. Kůra a obzvláště vnitřní kůra má široké využití ve 

zdejší lidové medicíně. Používá se při zánětech dutiny ústní, chronické anemii, 

vředech a bolesti žaludku, proti horečce a bolesti hlavy. Dále jsou popisovány 

účinky proti malárii, trypanosomě a enterovirusům. V západním světě se droga stala 

populární po údajně úspěšné léčbě terminální rakoviny a leukemie touto drogou 

v Brazílii. Ačkoli existují jisté důkazy potvrzující antineoplastické, antiparazitické a 

antibakteriální vlastnosti drogy, nemělo by se na ni spoléhat, jako na jedinou terapii 

nádorů a infekcí (nicméně může dobře posloužit při podpůrné terapii). Hlavní 

obsahové látky drogy jsou β-lapachol, lapachenol a β-lapachon. Protože lapachol 

má strukturu podobnou vitaminu K, může interagovat s antikoagulační terapií. 

Droga je kontraindikována v těhotenství a kojení. V argentinské lidové medicíně se 
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odvar z drogy používá na vyvolání potratu. Tyto účinky potvrzují studie na 

zvířatech. Lapachol podávány gravidním potkanům a myším způsobil až 100% 

mortalitu embryí (současně u matek nebylo pozorováno žádné poškození). 32,46,47 

3.2.7 CAMPANULACEAE 

Lobelia inflata (lobelka nadmutá) je také nazývaná indianský tabák, obsahuje 

totiž jedovatou mléčnou šťávu zápachem připomínající tabák. 51 Otrava se projevuje 

ochrnutím dýchacího centra a úmrtí na zadušení. Droga je využívaná jako 

prostředek na odvykání kouření, dále se používá jako antiastmatikum, 

spasmolytikum, stimulans dechového centra a emetikum. Za teratogenitu je 

zodpovědný alkaloid lobelin, který přerušuje cholinergní neurotransmisi v mozku a 

způsobuje redukcí fetálních pohybů a s tím spojené vývojové vady. 34 

3.2.8 CELASTRACEAE 

Catha edulis (kata jedlá) je rostlina vyskytující se v severní Africe a na 

Arabském Poloostrově. Čerstvé listy této rostliny jsou žvýkány pro dosažení euforie 

a posílení duševní bdělosti. Rostlina se stala důležitou součástí sociálního života lidí 

z těchto regionů. Ačkoli žvýkání katy bylo považováno za výhradně mužský zvyk, 

stává se stále oblíbenější taky u žen, těhotné nevynímaje. Pro zhodnocení možných 

teratogenních účinků drogy, byl extrakt podáván v různých koncentracích těhotným 

myším v období organogeneze. Bylo zjištěno, že došlo k zvýšenému výskytu 

vývojových vad (malformace ocasu, rozštěp patra, mikrocefalie, abnormality nebo 

chybění kostí) signifikantnímu snížení počtu živě narozených zvířat. Tato zjištění 

korelují s dřívějšími observacemi, která ukázala zvýšený výskyt předčasných 

porodů a porodu mrtvých plodů u lidí a zvířat po konzumaci katy. Droga obsahuje 

mnoho biologicky aktivních látek (alkaloidy, flavonoidy, taniny a další), ale složení 

se může lišit podle geografické polohy a růstových podmínek. Vzhledem ke složité 

povaze extraktu z drogy je obtížné stanovit přesnou složku zodpovědnou za 

teratogenní účinky. Cathinon, látka způsobující sympatomimetický efekt drogy, 

může nepřímo nepříznivě ovlivnit syntézu DNA. Bylo zjištěno, že quercetin a další 
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flavonoidy přítomné v extraktu indukují mutagenezi a chromosomové abnormality 

v savčích a lidských buňkách. WHO klasifikuje rostlinu jako ilegální drogu, která 

způsobuje psychickou závislost. 48 

Extrakt z kořene Salacia reticulata je na Sri Lance a v okolních zemích 

používán pro terapií cukrovky (také u těhotných žen) a vařený kořen je 

konzumován při revmatismu a astmatu. Terapie hyperglykemie v průběhu 

těhotenství je kontroverzní téma, protože je známo, že i neznačná hypoglykemie 

vyvolává nežádoucí účinky u plodu. Proto byla navržena studie, kde gravidním 

potkanům byl podáván extrakt této drogy. U plodů byla zaznamenána nízká porodní 

váha, a s tím spojená snížená životaschopnost plodů. Není jisté, zda tyto nežádoucí 

účinky jsou způsobené některou z účinných složek drogy nebo navozenou 

hypoglykemií, proto autoři studie nedoporučují tuto látku užívat v průběhu 

těhotenství. 49 

Tripterygium wilfordii roste zejména v jižní Číně. V tradiční čínské medicíně 

byla používaná na léčbu revmatoidní artritidy, chronické nefritidy, tuberkulózy a 

dalších onemocnění plic. Nicméně u některých pacientů bylo zaznamenáno při 

dlouhodobém používání zmenšení varlat nebo menstruační poruchy. V nedávné 

době byly objeveny i protinádorové účinky této drogy, která se ale neporučuje 

užívat v těhotenství. Studie na myších embryích prokázala, že po expozici 

extraktem této drogy došlo ke zpomalení růstu a různým vývojovým poruchám, 

jako jsou zánik předních končetin, neuzavření neurální trubice a abnormality 

žaberních oblouků. 50 

3.2.9 COMPOSITAE 

Arnica montana (prha arnika/arnika horská) je bylina rostoucí zejména 

v horských oblastech Střední Evropy. Má protizánětlivé, analgetické a dezinfekční 

účinky, proto gely a masti vyráběné z této rostliny se používají pro ulevení pocitu 

těžkých nohou a při bolestech pohybového ústrojí, na opuchliny, těžko hojící se 

rány a odřeniny (ačkoli některé zdroje uvádějí, že je možné aplikovat pouze na 

neporušenou kůží). Arnika by neměla být užívaná vnitřně (kromě homeopatických 
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preparátů), protože vyšší dávky způsobují závažnou intoxikací (zvracení, průjem, 

poruchy srdečního rytmu, zástava dýchání až smrt). Odvar nebo nálev z arniky už 

v malých dávkách má abortivní účinky. Mezi hlavní obsahové látky této drogy patří 

flavonoidy, hořčiny, třísloviny a taky seskviterpenové laktony arnifolin a helenalin. 

Arnifolin zvyšuje tonus dělohy a způsobuje její kontrakce. 32,51 

Artemisia absinthium (pelyněk pravý) je trvalá částečně dřevnatějící bylina, 

která se vyskytuje v mírném pásmu Evropy a Asie. Drogou jsou měkké 

nezdřevnatělé vrchní části natě, které mají silně kořenitou vůní a velmi hořkou 

chuť. Droga musí obsahovat alespoň 1 % silice a obsah hořčin má odpovídat číslu 

hořkosti alespoň 10 000. Mezi hlavní obsahové látky patří terpeny obsažené v silici 

thujon, thujol), hořčiny (absinthin), flavonoidy, třísloviny a organické kyseliny. 

Tradiční užití pelyňku je k přípravě alkoholických nápojů, které při častějším požití 

zapříčiňují otravu (absintismus), která hlavně poškozuje centrální nervový systém. 

Užívá se taky k léčebným účelům, hlavně při nemocech trávicího traktu. Pomáhá 

při zánětu žaludku, nadýmání, zácpě, zvracení, nechutenství a při střevních 

parazitech. Je taky časté používání při poruchách žlučníku, jater a sleziny. 51 Může 

být nápomocný při léčbě anorexie. Droga je kontraindikována v těhotenství. 

Toxický thujon může ve větším množství způsobit epileptické křeče až potrat. 93 Ve 

studii byl etanolový extrakt podáván potkanům a byl prokázán negativní účinek na 

implantaci vajíčka. Větší dávky mohou způsobit vývojové vady. 32,52 

Podobné účinky má Artemisia vulgaris (pelyněk čenobyl), který kromě 

alergické reakce může způsobit potrat, předčasný porod a abnormality plodu. 52 

Carthamus tinctorius (světlice barvířská), známa také jako falešný šafrán, je 

droga používána v tradiční medicíně jako projímadlo. Z důvodu nízké ceny 

v porovnání se šafránem je v potravinovém průmyslu využívána jako dochucovadlo 

a barvivo. Studie prováděna na myších ukázala, že už v malých dávkách extrakt 

z této drogy poškozuje embryo, a to zejména v rané části vývoje. Kromě zpomalení 

růstu byly pozorovány také poruchy diferenciace buněk a defekty nervového 

systému (např. neuzavřená neurální trubice). Autoři studie proto doporučují pečlivé 

zvážení užívání této drogy jako potravinářského aditiva. 53 
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Echinacea purpurea (třapatka nachová) je rostlina pocházející ze Severní 

Ameriky, Indiáni ji využívali na léčbu nachlazení, zranění, bolestí zubu a po 

hmyzím štípnutí. V dnešní době je extrakt z kořenů široce používán hlavně pro své 

imunomodulační, antioxidativní a protizánětlivé účinky. Echinacea je jedním 

z nejúčinnějších prostředků proti mnoha druhům bakteriálních a virových infekcí. 

Přípravky s třapatkou jsou představovány jako bezpečné a neškodné taky během 

těhotenství. V nedávné době bylo zjištěno, že alkoholový extrakt drogy má 

inhibiční účinek na angiogenezi některých tumorů. Angiogeneze je proces nezbytný 

pro normální vývoj embrya (zejména organogeneze a vývoj placenty). Pro 

zhodnocení možných nežádoucích účinků na plod byl extrakt podáván těhotným 

myším. Kromě snížení počtů živě narozených zvířat, u všech plodů byl zaznamenán 

pokles hladiny cévního endotelialního růstového faktoru a fibroblastového 

růstového faktoru. Proto autoři této studie nedoporučují konzumaci přípravků 

s třapatkou těhotným ženám. 54 

Senecio latiforus je rostlina široce používaná kmeny jižní Afriky. Odvar 

z kořene je znám pro své emetické účinky a také pro léčbu pohlavních nemocí. 

Listy této rostliny se používají pro léčbu ran a popálenin. Kvůli vysokému obsahu 

pyrrolyzidinových alkaloidů užívání této drogy způsobuje akutní a chronické 

poškození jater. Výzkum na buněčné linii lidských hepatocytů HuH-7 prokázal 

apoptózu buněk a změny DNA (aneuploidie, polyploidie) po expozici extraktem 

S. latiforus. Vzhledem k tomu, že pyrrolyzidinové alkaloidy procházejí skrze 

placentu, měla by tato droga být považovaná za možný teratogen. 55 

Tanacetum vulgare (vratič obecný) je trvalá bylina, která dorůstá do výšky 

1,5 m, a charakterizují ji malé terčovité zlatožluté květové úbory. Rostlina je až 

nepříjemně silně aromatická, má kafrový pach a hořko-kořenitou chuť. Hlavní 

složkou drogy je silice, která obsahuje více než 100 těkavých monoterpenů a 

seskviterpenů (mezi které patří β-thujon a kafr). Mezi další obsahové látky patří 

hořčiny (tanacetin), třísloviny a organické kyseliny. Profil obsahových látek se liší 

v závislosti na geografické poloze, sezonních změnách a extrakční metodě. Droga je 

tradičně používána proti střevním parazitům (antihelmintikum). Zevně je užívaná na 
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otoky a proti svrabu. Pomáhá při poruchách trávení, nepravidelnosti látkové 

přeměny a poruchách menstruace. 51 Dlouhodobé používání způsobuje poškození 

ledvin a CNS. Droga je kontraindikována v těhotenství a kojení. Čaj z kvetoucích 

vrcholků může způsobovat potrat. 105 Taky silice má prokázané abortivní účinky, 

které s velkou pravděpodobností nejsou způsobené stimulací dělohy, ale toxickým 

působením. 32,56 

3.2.10 CONVOLVULACEAE 

Ipomoea carnea je toxická rostlina rostoucí v tropickém a subtropickém 

pásmu, zejména ve Střední a Jižní Americe. Droga obsahuje alkaloidy swainsonin a 

calystegin, které inhibují klíčové buněčné enzymy a jsou příčinou úmrtí buněk. Dvě 

studie prováděné na gravidních kozách prokázaly jak fyzické tak behaviorální 

poruchy zvířat narozených po expozici drogou. Už v perinatálním vývoji bylo 

zřetelné zpomalení růstu, po narození četné vývojové vady (zejména postižení 

končetin). Zvířata byla dále pozorována šest týdnu po narození a byly zjištěny 

behaviorální změny a zpoždění vývoje. 57,58 

3.2.11 CUCURBITACEAE 

Momordica charantia (v ČR známá pod názvem hořký meloun) se používá u 

diabetiků pro svou schopnost snižování krevního cukru. Vodný extrakt z nezralých 

plodů byl podáván gravidním krysám a bylo prokázáno poškození reprodukčního 

systému plodů a zmenšená váha mozku, jater, sleziny, ledvin a plic v porovnání 

s kontrolní skupinou. Ve vyšších dávkách je tato droga abortivní, proto by měla být 

užívaná s nejvyšší opatrností v těhotenství. 59 

3.2.12 CUPRESSACEAE 

Juniperus communis je keř z čeledi cypřišovitých, která má dvojdomé květy. 

Plody této rostliny jsou kulaté bobule, zprvu zelené, ale když na druhý rok dozrají, 

jsou fialovomodré až černé. Mezi hlavní obsahové látky patří silice, hořčiny, 

třísloviny, flavonoidy a organické kyseliny. Plody mají kořenitou vůní a sladkou, 
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hořko-trpkou chuť. Pro své vlastnosti se droga používá v likérnictví a jako koření. 

Má taky diuretické a antiseptické vlastnosti. Pomáhá při nadýmání a nemocech 

trávicího traktu. Plody se mohou užívat jen v malých dávkách (4-8 bobuli denně). 51 

Silice obsažena v droze silně dráždí ledviny a proto je kontraindikována při 

nemocech ledvin a v těhotenství. Dále je prokázáno, že droga může způsobit potrat, 

což bylo prokázáno i ve studiích na dobytku. 106 V pozdějších stadiích těhotenství 

droga způsobuje předčasný porod, žloutenku a poškození mozku plodu. 52 

Při identifikaci rostliny je potřeba opatrnosti, aby nedošlo k záměně za 

jedovatý Juniperus sabina (jalovec chvojka klášterská), který může způsobit potrat 

a smrt. 51 

Thuja occidentalis (zerav západní) je stálezelený keř nebo strom, který se 

pěstuje zejména v parcích a zahradách pro okrasné účely. Listy obsahují vysoké 

množství silice, ve které hlavní složkou je α a β-thujon. (Množství obsahových látek 

se liší strom od stromu, nejvíce thujonu má však T. plicata – zerav řasnatý.) Pro své 

vlastnosti má droga také využití v tradiční medicíně. Zevně se používá při 

nemocech pohybového ústroji (revmatismus) a na bradavice. Pomáhá při 

bronchitidě a poruchách menstruace. Dále má antimikrobiální, antivirotické a 

antihelmetické účinky. Nesmí se používat ve větších dávkách, thujon způsobuje 

akutní i chronickou intoxikaci. Silice je silně dráždící a může způsobit vnitřní 

krvácení, epileptické křeče a další poruchy organismu. Odvar, tinktura nebo silice 

ze zeravu jsou používány na vyvolání potratu. Ve studii na králicích byl taky 

prokázán antiovulační potenciál drogy. 32,51 

3.2.13 DIPSACACEAE 

Dipsacus asper je rostlina, jejíž kořen (Dipsaci radix) je používán na léčbu 

menstruačních odchylek, onemocnění v šestinedělí a dalších ženských nemocí. 

V tradiční čínské medicíně se používá na prevenci a léčbu potratů a taky na léčbu 

zranění kostí a kloubů. Je známo, že extrakt z drogy zvyšuje aktivitu osteoblastů, 

urychluje růst, remodelaci a mineralizaci kostí. Z drogy byly izolovány četné látky 

(triterpenoidy, saponiny, alkaloidy), které mohou mít vliv na reprodukční funkce a 



 

40 

 

taky vývoj embrya. Ve studii na gravidních myších byl zvířatům podáván extrakt o 

různé koncentraci a bylo zjištěno, že vyšší dávky způsobily malformace končetin 

(polydaktylie, oligodaktylie) a malformace skeletu (hlavně lebky a sterna). Autoři 

studie proto usuzují, že dlouhodobé podávání nebo vyšší dávky drogy nejsou 

bezpečné pro těhotné ženy. 60 

3.2.14 ERICACEAE 

Arctostaphylos uva-ursi (medvědice lékařská) je nízký poléhavý vždyzelený 

keř s drobnými listy. Roste na vřesovitých stráních ve vysokohorských oblastech 

Evropy a Severní Ameriky (v ČR a na Slovensku je medvědice úplně chráněná, 

volný sběr je zakázaný). Drogou je list, který musí obsahovat aspoň 7 % arbutinu. 

Používá se zejména při infekcích močového traktu – glykosidy procházejí trávicím 

traktem a štěpí se pouze v alkalickém prostředí močového ústrojí. Antibakteriální 

účinky byly potvrzeny in vitro proti bakteriím rodu Citrobacter, Enterobacter, 

Escherischia, Klebsiella a dalším. Dále má protizánětlivé a svíravé účinky (díky 

obsahu tříslovin). Droga se nedoporučuje užívat v těhotenství a to zejména kvůli 

obsaženým glykosidům (arbutin, metylarbutin), které se enzymaticky štěpí na 

hydrochinon a cukr. Hydrochinon byl předmětem studie na těhotných králících. 

Vyšší dávky této látky způsobují u plodů zvýšený výskyt vad očí (mikrooftalmie) a 

skeletu (defekty obratlů a žeber). 32,51,61 

3.2.15 FABACEAE 

Rod Astragalus (kozinec) zahrnuje mnoho druhů, v ČR je nejběžnější 

Astragalus glycyphyllos (kozinec sladkolistý). Je to trvalá, až 1 m vysoká bylina, 

jejíž kvetoucí nať se používá jako sedativum a diuretikum. 51 Jsou známy případy, 

kdy přežvýkavci, kteří konzumovali tuto rostlinu, porodili malformované plody. 83 

Ve studii byla těhotným ovcím podávána sušená droga a ukázalo se, že způsobuje 

potraty, jehňata se rodila slabá, s různými vývojovými vadami končetin (poškození 

kostí a kloubů, osteoporóza). 62 
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Některé rostliny rodu Indigoferia (které se používají zejména k barvení tkanin) 

mají prokázané antidiabetické účinky. 107 Je ale třeba zvláštní opatrností při 

podávání této drogy těhotným. Ve studií prováděné na potkanech se teratogenita 

této drogy prokázala zvýšenou incidenci rozštěpu patra u exponovaných zvířat. 

Látkou zodpovědnou za teratogenitu je aminokyselina indospicin izolovaná 

ze semen, která má kromě toho hepatotoxické účinky. 63 

Některé rostliny rodu Lathyrus (hrachor) obsahují látky nazvané 

osteolathyrogeny, které způsobují vrozené vady skeletu (zejména končetin a páteře) 

u potomstva matek, které pozřely tuto rostlinu v těhotenství. Tyto malformace byly 

pozorovány zejména u krav a ovcí. V experimentální studii na potkanech po 

konzumaci této rostliny došlo k potratu. Za teratogenitu jsou pravděpodobně 

zodpovědné látky obsažené v semenech (β-propionitril nebo γ-propionitril). 35,36,64 

Zástupci rodu Lupinus (vlčí bob) jsou známí svou obecnou toxicitou, ale 

konzumace v menších dávkách může ohrozit vývoj plodu. Teratogenita těchto 

rostlin byla pozorována na hospodářských zvířatech (ovce, krávy) a bylo zjištěno, 

že když k expozici dojde v citlivém stádiu vývoje plodu, alkaloidy obsažené 

v rostlinách přecházejí skrze placentu a způsobují vývojové vady. Nejčastější jsou 

deformity končetin a páteře („syndrom křivého tele“) a rozštěp patra. Za 

teratogenitu je zodpovědný chinolizidinový alkaloid anagyrin, který byl nalezen u 

Lupinus leucophyllus, zástupci druhu L. sulfureus obsahují piperidinový alkaloid 

ammodendrin. Profil alkaloidů se může značně lišit v závislosti na podmínkách 

růstu a dalších environmentálních faktorech (se vzrůstající výškou nad mořem klesá 

podíl alkaloidů). Obecně nejvyšší koncentrace alkaloidů je v mladých rostlinách a 

zralých semenech. 34,35,65 

Rostliny rodu Oxytropis (vlnice) obsahují indolizidonový teratogenní alkaloid 

swainsonin. Otravy mají význam hlavně u hospodářských zvířat (krávy, ovce, 

koně). Vzestup hladiny swainsoninu v krvi ovlivňuje téměř všechny aspekty 

reprodukce u samic, jako je délka estrového cyklu, funkce ovarií, růst a vývoj 

embrya. Konzumace vlnice před početím nebo v průběhu těhotenství způsobí buď 

potrat, nebo narození postiženého plodu (nejčastější jsou malformace končetin a 
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páteře). Zvířata se taky rodí slabá s různými neurologickými a behaviorálními 

defekty. Nutno podotknout, že toxicita a obsah alkaloidů se značně liší mezi 

jednotlivými druhy. 35,36 

Piscidia erythrina (Jamaica dogwood) je rostlina pochazející ze Střední a Jižní 

Ameriky. Její účinky znali už zdejší domorodci, kteří ji používali na chytání ryb. 

Extrakt z této rostliny nalitý do řeky způsoboval omráčení ryb, které vyplavaly na 

povrch a staly se tak lehkou kořistí. 108 Bylo zjištěno, že kůra z kořene má 

analgetické, sedativní a spasmolytické účinky. Droga je proto v tradiční medicíně 

užívaná na léčbu nespavosti, migrény, neuralgie a dysmenorey. Hlavními účinnými 

látkami v droze jsou isoflavonoidy (erythbigenin, piscidon, jamaicin) a rotenoidy, 

mezi které patří rotenon – látka která je pravděpodobně zodpovědná za toxicitu 

drogy. Droga je kontraindikována v těhotenství a kojení. Ve studii na potkanech po 

podávání rotenonu došlo k zabránění ovulace. Dále u gravidních zvířat byly 

pozorované časné potraty a u přeživších plodů redukce hmotnosti a poruchy 

ossifikace. 32 

Poincianella pyramidalis (taky Caesalpinia pyramidalis) je keř rostoucí 

v polosuchých regionech severovýchodní Brazílie. Je to suchomilná rostlina, která 

zůstává zelená taky během období sucha. V průběhu dvou velmi suchých let zdejší 

farmáři zpozorovali zvýšený výskyt vrozených vad a reprodukční ztráty u dobytka. 

Jelikož Poincianella je v období sucha někdy jediným dostupným krmivem byla 

provedena studie na zhodnocení teratogenity této rostliny, kdy byla podávána 

gravidním kozám. U poloviny zvířat došlo k potratu, u živě narozených byly 

pozorovány četné malformace kostí, končetin, páteře a žeber. 66 

Prosopis juliflora (naditec jehnědokvětý) je taky suchomilný keř rostoucí 

v Brazílii. Kromě jiných využití (palivové dřevo, pryskyřice) jsou lusky a boby této 

rostliny využívány jako krmivo pro zvířata a mohou být konzumovány taky lidmi. 

Ve studii pro zhodnocení teratogenity drogy byly lusky podávané gravidním 

potkanům. U plodů byly zaznamenány četné vývojové vady, malformace skeletu a 

rozštěp patra. Výskyt malformací byl vyšší u skupiny krmené čerstvými boby než u 

skupiny krmené boby po šestiměsíčním skladování. Ve všech bobech byly 
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identifikovány piperidinové alkaloidy julifloridin, juliprosopin and juliprosinen, ale 

v čerstvých bobech byly nalezeny neidentifikovatelné alklaloidy nepřítomné ve 

skladovaných. Závěrem studie je, že boby P. juliflora jsou teratogenní, ale tento 

účinek klesá se zvyšující se dobou skladování. 67 

Psoralea corylifolia je jednoletá rostlina hojně rozšířená v tropickém a 

subtropickém pásmu. Sušené plody této rostliny mají hemostatické, antibakteriální, 

antivirotické, protinádorové a vazodilatační účinky. Často se taky používá na léčbu 

ohrožených těhotenství nebo při opakovaných potratech. Nicméně v těchto 

případech je potřeba zvýšené opatrnosti, protože při dlouhodobém používání hrozí 

nejen poškození jater a ledvin matky, ale taky droga má prokázané embryotoxické 

účinky. Ve studii na myších se to zejména projevilo jako předimplantační a 

poimplantační potraty a poruchy žaberních oblouků plodů. Hlavními účinnými 

složkami drogy jsou psoralen a isopsoralen, které mají prokázané protinádorové 

účinky, ale není známo, jestli mohou být zodpovědné za embryotoxicitu. 68 

Senna alata (kasie sena) je rostlina původem z Afriky, vyskytující se v tropech 

na celém světě. Má velké bilaterální listy, které se skládají na noc. Kořen, kůra a 

listy se používají k léčbě hepatitidy, kožních onemocnění, žloutenky, 

gastroenteritidy, pásového oparu, infekcí horních cest dýchacích a zácpy. Listy se 

používají jako abortivum a k urychlení porodu. Studie na gravidních krysách 

prokázaly abortivní účinky drogy a to zvláště ve vyšších dávkách. Mechanismus 

působení má zřejmě souvislost s ovlivněním hladiny hormonů nutných k udržení 

těhotenství a změnami implantace vajíčka. Expozice alkaloidy z drogy způsobila 

jisté embryotoxické efekty, ale alkaloidy samotné nebyly schopné vyvolat potrat. 

Proto abortivní působení zřejmě mají jiné aktivní složky drogy, jako jsou saponiny 

a flavonoidy, nebo účinek je výsledkem synergistického působení vícerých 

látek. 69,70 

Stryphnodendron fissuratum  je strom, který může dorůstat až do 20 m. 

Vyskytuje se v přechodové oblasti mezi brazilskou savanou a amazonským deštným 

pralesem. Plody jsou nahnědlé zkroucené lusky nazývané „donut“ (kobliha). Studie 

na gravidních morčatech prokázala teratogenitu této rostliny. Po konzumaci lusků 
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během těhotenství došlo buď k potratu nebo narození malformovaných plodů 

(anoftalmie, anotie, agnatie). Vývojové vady jsou připisovány účinkům 

triterpenového saponinu β-amyrinu, který má prokázané analgetické a protizánětlivé 

účinky, ale neexistují žádná vědecká data o teratogenitě této látky. 71 

Trigonella foenum-graecum (pískavice řecké seno) je rostlina hojně pěstovaná 

v Indii a severní Africe. Semena a listy se požívají k dochucování jídel a v lidovém 

léčitelství ke snižování hladiny krevního cukru a cholesterolu a také jako 

antibiotikum a antipyretikum. Avšak u skupiny žen v Maroku, které konzumovaly 

semena pískavice v průběhu těhotenství, byly nalezeny vrozené vady plodů, jako 

jsou hydrocefalus, anencefalie a rozštěp páteře. Studie prováděné na myších a 

potkanech potvrdily teratogenitu této drogy. Zvířatům byly podávány vodné 

extrakty pískavice a v dávkách, které neměly žádné nežádoucí účinky na samice, 

bylo pozorováno u plodů snížení porodní hmotnosti, defekty CNS (zejména snížení 

hmotnosti mozku) a zvýšení mortality. 72,73 

3.2.16 GINKGOACEAE 

Ginkgo biloba (jinan dvoulaločný) je dvoudomý opadavý strom původem 

z Číny, Korey a Japonska. Listy a plody této rostliny jsou používány na podporu 

paměti a prevenci demence, dále na léčbu astma, Raynaudova syndromu a 

premenstruačního syndromu. Mezi hlavní složky extraktu z této rostliny patří 

terpenové trilaktony (mezi jinými ginkgolidy A, B, C) a flavonoidy, o kterých je 

známo, že překračují placentární bariéru. Pro zhodnocení možné teratogenity 

extraktu byly prováděné četné studie a prokázalo se, že vyšší dávky zvyšují četnost 

vývojových vad (syndaktylie, malformace očí, nozdrů, rtů a čelisti) a signifikantně 

snižují hmotnost narozených zvířat (myši, potkani). Je možné, že za teratogenitu 

odpovídá ginkgolid B – látka, která indukuje apoptózu a snižuje počet buněk u 

myších blastocyst. 74,75 
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3.2.17 IRIDACEAE 

Crocus sativus, obecně znám jako šafrán, je rostlina hojně pěstovaná ve 

Španělsku, Iránu a dalších zemích. Už tisíce let se používá jako barvivo a koření. 

V tradiční medicíně se požívá zejména proti křečím, nadýmaní, pocení, dále jako 

sedativum, expektorans, na léčbu bolestí zubů a otitidy. Současné farmakologické 

studie prokázaly antioxidační, protinádorové a protizánětlivé vlastnosti šafránu a 

taky účinky zlepšující paměť a učení. Šafrán obsahuje mnoho farmakologicky 

aktivních složek, mezi které taky patří krocin (karotenoid zodpovědný za červenou 

barvu šafránu) a safranal (jedna ze tří hlavních aromatických složek). Právě krocin a 

safranal byly předmětem studie na těhotných myších a bylo zjištěno, že způsobují 

snížení váhy plodů a závažné malformace zejména skeletu, končetin a ocasu. 

Vzhledem k širokému využití šafránu se odhaduje, že mnoho těhotných žen může 

být vystaveno jeho účinkům. 76 

3.2.18 LAMIACEAE 

Coleus barbatus je rostlina známa taky pod názvem africká kopřiva, která je 

používaná na regulaci menstruace a v časných stadiích těhotenství zneužívaná jako 

abortivum. Ve studii na krysách byla tato zvířata exponována etanolovým výtažkem 

z listů této rostliny. Expozice v předimplantačním období vyústila často v potrat, 

zatímco expozice v období organogeneze způsobila poruchy vývoje a malformace 

skeletu u plodů. 77 

Rostliny rodu Mentha se používají zejména kvůli svému aromatu na výrobu 

čajů, jako koření a v kosmetickém průmyslu (zubní pasty, masážní gely). Odvar 

z listů M. pulegium (máta polej) je používán jako lék proti nachlazení, kašli, zánětu 

průdušek a dutin, proti nadýmání, dyspepsii a při menstruačních poruchách. 

Kvetoucí části této rostliny se tradičně využívají pro své antiseptické vlastnosti na 

léčbu infekčních onemocnění, zejména kožních. Silice stimuluje svalovinu dělohy a 

je v lidové medicíně požívaná na vyvolání potratu. Expozice extraktem této rostliny 

u gravidních potkanů způsobila zvýšeny výskyt potratů a vrozených vývojových 

vad (změny kosterního vývoje, pigmentace v ledvinách a játrech). Hlavní složkou 
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silice je monoterpen pulegon (60-90 % silice), který má hepatotoxické účinky a je 

potenciálně epileptogenní, ale teratogenita této látky nebyla prokázaná. 32,78 

Různé nové druhy rodu Mentha vznikají křížením již existujících. Tak vznikl 

hybrid Mentha x villosa (máta huňatá). Tato droga se v lidové medicíně používá 

proti parazitům, na léčbu bradykardie, hypertenze, jako analgetikum a myorelaxans. 

Ve studii na potkanech byla těhotná zvířata exponovaná silicí z listů této rostliny. 

Ačkoli nedošlo k potratům ani žádným viditelným malformacím, analýza orgánů 

narozených zvířat odhalila hemoragická ložiska v mozku, játrech, ledvinách a 

cévách kolem srdce. Jako hlavní složka silice byl identifikován rotundifolon, který 

má prokázané vazodilatační účinky. Expozice touto látkou v průběhu organogeneze, 

kdy se formují cévy a srdce, může v důsledku způsobovat krvácení do orgánů. 79 

Salvia officinalis (šalvěj lékařská) je pěstována v Severní Americe a Evropě 

(zejména ve Sředomorské oblasti). Používá se jak pro své aromatické tak léčebné 

účinky. Pomáhá při kašli, poruchách trávení (průjem, nadýmaní) a ženských 

chorobách. Zevně slouží jako kloktadlo při zánětech horních cest dýchacích, na 

výplachy ústní dutiny, taky při kožních infekcích na omývání a hojivé obklady. 

Droga obsahuje celou řadu bioaktivních látek, jako jsou monotepeny (thujon a 

salviol), třísloviny, hořčiny, organické kyseliny a další. Ve studii na potkanech byla 

prokázaná embryotoxicita drogy. Plody matek konzumujících extrakt z drogy 

v graviditě měly poškozená játra (hemoragická ložiska, ruptury buněk kolem 

centrální žíly) a ledviny (degenerace a odumření buněk proximálních a distálních 

tubulů, scvrklé glomeruly). Kromě toho je taky známo, že thujon překrvuje malou 

pánev a může způsobit potrat, proto je droga kontraindikována 

v těhotenství. 32,51,80,81 

Podobné účinky má Salvia sclarea (šalvěj muškátová). Je to silné děložní 

stimulans, a pokud se používá před 37. týdnem těhotenství může způsobit potrat 

nebo předčasný porod. Větší dávky u porodu mohou způsobit velmi silné kontrakce 

a ohrožení plodu. 52 
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3.2.19 LILIACEAE 

Rod Veratrum (kýchavice) obsahuje mnoho druhů, z nichž některé mají 

toxický potenciál. Tyto rostliny obsahují směs různých steroidních alkaloidů. 

U určitých druhů byla zjištěna schopnost způsobovat bradykardií a hypotenzi, proto 

byly tyto drogy využívány pro léčbu vysokého krevního tlaku. Nicméně se ukázalo, 

že tyto přípravky mají úzké terapeutické okno a hodně nežádoucích účinků (nauzea, 

zvracení). Proto se od užívání této drogy ustoupilo. Rozličné studie na ovčích a 

kuřecích embryích také prokázaly teratogenitu této drogy. Veratrum californicum 

primárně roste ve vysokých pohořích na západě USA a obsahuje steroidní alkaloid 

cyklopamin, jehož expozice ve stádiu gastrulace embrya způsobuje kyklopií a 

holoprosencefalií a další defekty v kraniofaciální oblasti, kromě toho může zavinit 

smrt embrya, redukci končetin a tracheální stenózu. 10,35,82–84 

3.2.20 LYTHRACEAE 

Lawsonia inermis (henovník bílý) je keř rostoucí v tropických oblastech 

Afriky a Asie. Listy této rostliny obsahují mnoho pigmentů a používají se na 

barvení tkanin, malování kůže a nehtů a taky na léčbu různých kožních infekcí pro 

své antiseptické účinky. V tradiční lidové medicíně se kořen rostliny požívá na 

vyvolání potratu. Abortivní účinky drogy byly potvrzeny ve studiích na myších, 

potkanech a morčatech. 85 

3.2.21 MELIACEAE 

Azadirachta indica (zaridachta indická nebo zederach indický) je stálezelený 

strom znám svými insekcidními účinky a pro své použití v medicíně 

(hypolipidemické, hypoglykemické, imunostimulační a hepatoprotektivní účinky). 

Olej ze semen zederachu může být používán jako spermicidní a kontracepční 

prostředek. Ve studii byl gravidním potkanů podáván orálně tento olej po dobu 

celého těhotenství. U exponovaných plodů byly zjištěny tyto malformace: 

makroglosie, exencefalie, anoftalmie a zvětšení průdušnice. Není jisté, jaká látka je 
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zodpovědná za teratogenitu. U skupiny potkanů, které byla podávaná izolovaná 

hlavní účinná složka oleje – azadirachtin, nedošlo ke zhoršení vývoje plodů. 86 

3.2.22 MIMOSACEAE 

Mimosa tenuiflora (citlivka) je rostlina rostoucí v severovýchodní Brazílii, kde 

bylo vypozorováno, že konzumace této rostliny u gravidních ovcí a koz výustí 

v narození malformovaných zvířat. Nejčastější bylo postižení končetin (zkrácení, 

zkroucení), kosti lebky (rozštěp patra a rtu) a páteře (kyfóza, skolióza). Teratogenitu 

této rostliny potvrdila studie na kozách, a podávání v raném stádiu gravidity 

způsobilo u všech zvířat smrt embrya. 83 

Tato rostlina byla kdysi konzumovaná pro své halucinogenní účinky, v dnešní 

době se vrací pouze pro zevní použití, podporuje hojení a regeneraci kůže. 109 

3.2.23 MONIMIACEAE 

Peumus boldus je stálezelený keř, který roste v Jižní Americe a byl zde 

používán proti nemocem jater, žlučovým kamenům, žloutence, revmatismu, 

nervozitě, bolestem žaludku a jako anthelmintikum. Ve studii prováděné na 

potkanech byl etanolový extrakt sušených listů podáván samicím v různém stádiu 

těhotenství a prokázalo se, droga může způsobovat zpomalení růstu, změny na 

játrech až spontánní potrat plodu, zvláště v raných stadiích těhotenství (droga 

účinkuje zejména v počátečních stádiích dělení a při implantaci vajíčka). V této 

studii bylo také zjištěno, že extrakt obsahuje bohatou směs různých steroidů, 

terpenů, flavonoidů a alkaloidů (boldin). Silice obsahuje 

ascaridol - antihelmintikum. Přítomnost obsahových látek se liší podle místa růstu 

rostliny, v některých rostlinách byl identifikován toxický thujon. Není jisté, která 

látka je zodpovědná za teratogenitu, proto autoři doporučuji opatrnost při 

dlouhodobém užívání a navrhují vyhnout se této droze zvláště v prvním 

trimestru. 32,87 
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3.2.24 PEDALIACEAE 

Harpagophytum procumbens (harpagofyt ležatý) je rostlina pocházející 

z Kalaharské pouště v Africe. Anglický název této rostliny Devil´s Claw (dáblův 

dráp) se odvozuje od malých ostrých háčků pokrývajících plody. Od pradávna tato 

tradiční africká rostlina byla používaná na léčbu řady onemocnění, jako jsou 

poruchy gastrointestinálního traktu, komplikace těhotenství, dna, diabetes a další. 

V posledních letech bylo zvažováno použití harpagofytu jako bezpečnou a levnou 

alternativu za nesteroidní antiflogistika, pro své protizánětlivé, analgetické a 

sedativní účinky. Pro zhodnocení bezpečnosti užívání této drogy v těhotenství byla 

prováděna studie na myších. Bylo zjištěno, že expozice etanolovým extraktem ze 

sekundárních hlíz indukuje u plodů zánětlivá a nekrotická ložiska v játrech, 

ledvinách a plících. Hlavní účinnou látkou drogy je harpagosid, který může mít 

spojitost s pozorovaným poškozením plodů. 88 

3.2.25 PHYLLANTHACEAE 

Hymenocardia acida je keř rostoucí na savanách v Nigerii. Všechny části 

rostliny jsou užitečné v léčbě různých nemocí. Kůra se používá na léčbu horečky, 

žloutenky, bolesti svalů, průjmu, úplavice a má prokázané protinádorové, 

protizánětlivé a protivředové účinky. Odvar z listů se používá při močových 

infekcích a místně se aplikuje kožní onemocnění. Odvar z kořene se používá na 

léčbu diabetu a kůra kořene je nápomocná při infekcích trypanosomou a 

plasmodiem. Kůra obsahuje alkaloidy, flavonoidy a terpeny. Pro posouzení 

bezpečnosti užívání v těhotenství byl extrakt z této drogy podáván gravidním 

krysám. Bylo zjištěno, že došlo k významnému poklesu počtu mláďat. Extrakt 

inhibuje reprodukční funkce a vyvolává kontrakce dělohy, což může v důsledku 

zabraňovat implantaci vajíčka. 89 

3.2.26 PHYTOLACCACEAE 

Phytolacca dodecantra je dvoudomá popínavá rostlina, původem z centrální 

Afriky (Etiopie, Uganda). V lidové medicíně je používána na léčbu různých 
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nemocí, jako jsou poruchy menstruace, infekce kůže, průjem, záněty horních cest 

dýchacích (laryngitida, tonzilitida) a infekce GITu. Tradiční čínská medicína 

doporučuje kořen rostliny na generalizovaný edém s oligurií a zácpou. Listy 

P. dodecantra obsahují triterpenoidní saponiny, fenoly, steroly a alkaloidy a jsou 

mírně toxické pro lidi i zvířata. Vodný extrakt z listů a kořene má abortivní účinky, 

když je konzumován v šestém až osmém týdnu těhotenství. Za účelem ohodnocení 

abortivních účinku, byl ve studii gravidním potkanům podáván extrakt v různé 

koncentraci. Bylo zjištěno, že v nejvyšší koncentraci k potratu došlo u 100 % 

experimentálních zvířat. Přesný mechanismus účinku není znám, ale 

pravděpodobně závisí od synergistického působení více složek; je známo, že 

alkaloidy působí protiimplantačně a fenoly indukují potrat. 32,90 

3.2.27 POACEAE 

Listy Bambusa vulgaris mají stahující a antipyretické účinky. V lidové 

medicíně v Nigerii se používají na léčbu respiračních nemocí, regulaci menstruace a 

jako abortivum. Průzkum v této oblasti ukázal, že vodný extrakt z listů 

konzumovaný třikrát denně vyvolává přerušení těhotenství u místních žen. 

Abortivní účinky drogy byly potvrzeny ve studii na králících. Fytochemický 

screening extraktu odhalil mnoho bioaktivních složek, z nichž v největší míře jsou 

zastoupeny alkaloidy, fenoly a saponiny, které mohou mít vliv na ukončení 

těhotenství. 91 

3.2.28 POLYGONACEAE 

Polygonum multiflorum (rdesno mnohokvěté) je rostlina používaná v lidové 

medicíně pro léčbu rozličných nemocí a zejména těch, které jsou spojené 

s poruchami pigmentace, jako je šedivění vlasů. Pro zhodnocení případných 

teratogenních účinků této drogy, byly použity embrya ryb Danio rerio a ukázalo se, 

že došlo k nepříznivým účinkům na kardiovaskulární systém (srdeční edém, 

hemostáza, hemorragie). Proto je potřeba zvláštní opatrnosti při užívání této drogy 

v těhotenství. 92  
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3.2.29 ROSACEAE 

Prunus serotina (střemcha pozdní, v ang. literatuře taky divoká/černá třešeň) 

je opadavý strom původem ze Severní Ameriky. Kůra toho stromu se používá 

zejména pro své sedativní a svíravé účinky. V tradiční medicíně se používá na léčbu 

iritačního kašle, chronické bronchitidy a dyspepsie nervového původu. Droga 

obsahuje kyanogenní glykosid prunasin, obsah kterého se liší v závislosti na době 

sběru a tloušťce kůry. Prunasin je rozkládán β-glukosidázou na kyanovodík, 

glukózu a benzaldehyd. U experimentálních zvířat (prasata) po konzumaci rostliny 

došlo k vývoji malformovaných plodů (deformity skeletu, rozštěp patra). Ačkoli 

neexistuje žádný důkaz poškození u těhotných žen, nedoporučuje se užívání drogy 

bez profesionální porady, protože mechanismus působení na člověka není 

znám. 32,35,36 

3.2.30 RUBIACEAE 

Uncaria tomentosa (řemdihák plsnatý) je také nazýván kočičí dráp, kvůli 

trnům na bázi listů, které připomínají drápy. Kořen a kůra této rostliny se používá 

při revmatoidní artritidě, žaludečních vředech a diabetu.  Kromě toho zlepšuje 

imunitu a má protizánětlivé a antioxidační účinky. V nedávné době se droga dostává 

do popředí zájmu kvůli svým protinádorovým a antivirotickým účinkům 

(např. proti HIV). V Bolivii se používá na úpravu menstruace a v Peru vysoké 

dávky odvaru z kořene a kůry se doporučují jako kontraceptivum. Droga je 

embryotoxická a ve studiích na gravidních myších způsobila potrat a abnormality u 

embryí. Hlavními účinnými látkami jsou tetracyklické a pentacyklické oxindolové 

alkaloidy. Droga kontraindikovaná v těhotenství a u žen, které plánují otěhotnět. 32 

Jako teratogenní je také udávaná Uncaria perrottetii, která obsahuje bohatou 

směs alkaloidů, tanninů a leuko-antokyanů a způsobuje hypoxií plodu. 102 
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3.2.31 RUTACEAE 

Ruta graveolens (routa vonná) je polokeř se žlutými květy původem ze 

Středozemí. V Brazílii a dalších zemích Latinské Ameriky je používaná jako 

kontraceptivum a abortivum. V lidové medicíně se používá na podporu trávení, 

zvyšuje vylučování moči, pomáhá při nepravidelné a bolestivé menstruaci, při 

bolestech hlavy a závratích. Mezi hlavní obsahové látky patří flavonový glykosid 

rutin, chinolinové alkaloidy, třísloviny, hořčiny a fotosenzibilizační látky (po 

ozáření sluncem může způsobit léze a popáleniny na kůži a sliznicích). Rutin 

snižuje lámavost krevních kapilár a zabraňuje krvácení (zejména v mozku a na 

sítnici). Chinolinové alkaloidy jsou příčinou teratogenity této drogy. Ve studii na 

myších konzumace vyšších dávek této rostliny způsobila změny ve vývoji 

blastocyst, což vyústilo v retardaci vývoje až potrat. Taky je prokázáno, že droga 

překrvuje malou pánev a stimuluje motilitu dělohy, což může být příčnou potratu. 

Proto je tato droga kontraindikovaná v těhotenství a nesmí se užívat bez lékařské 

konzultace. 36,51,93 

3.2.32 SOLANACEAE 

Datura metel (durman metelový) obsahuje tropanové alkaloidy a v tradiční 

čínské medicíně se využívá na léčbu astmatu, chronické bronchitidy, chronické 

bolestí a křečí. Je potřeba velké opatrnosti při dávkování drogy, protože léčivá 

dávka je velice blízká toxické dávce, která může způsobit halucinace, závažné 

intoxikace až smrt. Pro zhodnocení teratogenity drogy byl alkoholový extrakt 

z čerstvých listů D. metel podáván potkanům v různém stádiu těhotenství. Studie 

prokázala, že v raném stádiu gravidity expozice zabránila implantaci vajíčka, 

v pozdějších stadiích způsobila potrat. Když k expozici došlo v posledním týdnu 

těhotenství, narodila se živá zvířata, u kterých byly zjištěny degenerace neuronů a 

opožděný vývoj hippokampu. 82,94 

Rostliny rodu Solanus jsou známý svým vysokým obsahem alkaloidů. Plody 

některých z nich, včetně brambor, rajčat a lilku, jsou toxické pro lidi i zvířata. 

Solanum lycocarpum je malý strom rostoucí zejména na brazilských savanách. 
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V tradiční medicíně plody této rostliny byly používány jako sedativum, diuretikum 

a antiepileptikum. V dnešní době nalézají aplikaci hlavně ve snižování hladiny 

krevního cukru, cholesterolu a kontrole obezity. Hlavními alkaloidy této rostliny 

jsou solasonin a solamargin. Ve dvou studiích na potkanech byla tato droga 

přidávaná do stravy gravidním samicím v různém stádiu těhotenství. V porovnání 

s kontrolní skupinou byla zjištěna snížená hmotnost placenty a u plodů zmenšení 

plic a ledvin, když k expozici došlo v preimplantačním období u plodů bylo 

zaznamenáno krvácení do čichového bulbu. 96,97 

Solanum malacoxylon je rostlina vyskytující se v Argentině. Látky vyskytující 

se v listech této rostliny zvyšují hladinu vápníku a fosforu v krvi, co může být 

využito v léčbě. Ve studii na potkanech byly gravidním samicím podávany listy této 

rostliny a teratogenita této drogy se prokázala poruchami ossifikace lebek plodů, 

dále abnormalitami páteře a žeber. 98 

3.2.33 VITACEAE 

Cissus sycioides je rostlina původem z Dominikánské republiky. Používá se 

pro své hypoglykemické, diuretické, antibakteriální a protizánětlivé účinky. 

V Brazílii se používá na prevenci epilepsie. Listy této rostliny obsahují četné 

bioaktivní látky, jako jsou glykosidy, steroly a fenoly. Teratogenita této drogy se 

prokázala ve studii na potkanech. Expozice alkoholovým extraktem v průběhu 

gravidity vyústila v narození malformovaných plodů (syndaktylie, absence ocasu, 

orgány mimo břišní dutinu), v některých případech byly pozorovány abortivní 

účinky extraktu. Studie na buněčných kulturách prokázaly schopnost poškození 

chromosomů a zástavy buněčného dělení, což je pravděpodobný mechanismus 

teratogeneze. 99,100 

3.2.34 ZINGIBERACEAE 

Oddenky zázvoru lékařského (Zingiber officinale) se od pradávna využívaly 

v čínské medicíně pro své antiemetické, protizánětlivé a antipyretické účinky, dále 

na léčbu nespavosti, infekcí močových cest a různých poruch gastrointestinálního 
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traktu. Hlavními účinnými složkami této drogy jsou deriváty gingerolu a 

seskviterpeny (zingiberol a zingiberenol), které snižují hladinu krevního cukru a 

cholesterolu. V dnešní době se zázvor používá zejména pro své protizánětlivé 

účinky (artritida) a léčbu nevolnosti. Konzumace čaje nebo práškované drogy se 

ukázala efektivní při pooperační nevolnosti, nevolnostech při chemoterapii a taky 

ranních nevolnostech v těhotenství. V odborné literatuře je možno nalézt velice 

protichůdné doporučení, co se týče užívání této drogy v těhotenství. 32 V dávkách 

větších než 4 g sušené drogy/den může docházet ke zvýšené stažlivosti dělohy, co 

může být příčinou potratu. Některé studie prokázaly, že u myší po konzumaci 

odvaru ze zázvoru došlo k signifikantnímu snížení živě narozených plodů. Je taky 

prokázáno, že látky obsažené v zázvoru mohou indukovat apoptózu, a proto je 

potřeba vysoké opatrnosti při konzumaci zázvoru v těhotenství. 80,101,102 

3.2.35 ZYGOPHYLLACEAE 

Larrea tridentata (larea trojzubá) je stálezelený keř běžný pro severoamerické 

teplé pouště. Její lesklé listy jsou pokryty tlustým pryskyřičným povlakem (až do 

10 % suché hmotnosti listů). Rostlina vylučuje silný zápach a má hořkou chuť. 

Larea má široké využití v lidové medicíně. Popisuje se, že pomáhá až při 50 

nemocech hlavně renálního a gynekologického původu. V Mexiku se považuje za 

všelék. Hlavní účinky drogy (listy a mladé větvičky) mají antimikrobiální a 

antioxidační aktivitu. Jsou taky popisovány protinádorové účinky, které byly také 

potvrzeny ve studiích na potkanech. Hlavní účinnou složkou drogy, která je 

obsažena zejména v pryskyřici pokrývající listy, je NDGA (kyselina 

nordihydroguaretová). Tato látka má antioxidační účinky a chrání buňky před 

reaktivními formami kyslíku. 110 V Mexiku je droga používaná jako antikoncepční 

prostředek a v Bolivii na vyvolání potratu. Ve studiích na potkanech NDGA 

zabraňoval ovulaci a taky vykazoval antiimplantační aktivitu, proto se droga 

nedoporučuje v těhotenství. 32 
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3.3 Teratogenní účinky konopí 

Konopí je teplomilná jednoletá dvoudomá rostlina původem z Asie. Botanická 

klasifikace konopí je poměrně složitá a nejednotná, obvykle zařazuje do čeledi 

konopovitých (Cannabaceae), kde se vyznačují tři druhy: konopí seté - Cannabis 

sativa ,konopí indické - Cannabis indica a konopí rumištní - Cannabis ruderalis 

(plevelný druh, bez významnějších omamných účinků). Konopí seté se od pradávna 

pěstuje na výrobu tkanin. Kromě vláken poskytuje plody, které obsahují značné 

množství konopného oleje. Hlavní psychoaktivní chemická látka konopí, 

zodpovědná za většinu omamných účinků, je delta-9-tetrahydrokanabinol (THC). 

Tato látka se nachází v pryskyřici získané z listů a pupenů zejména samičích rostlin 

konopí. Rostlina také obsahuje více než 500 dalších chemických látek, včetně více 

než 100 kanabinoidů - sloučenin, které jsou chemicky příbuzné s THC. Obsah THC 

se liší podle druhu, v konopí setém je do 0,3 %, kdežto v konopí indickém je THC 

více než 0,3 %. THC je vysoce lipofilní látkou, která prochází placentární bariérou. 

THC je strukturně podobný endogenním kanabinoidům (anandamidy), které fungují 

jako neurotransmitery. V mozku ovlivňují potěšení, myšlení, koncentraci, 

koordinaci a smyslové vnímání. Kompetitivní navázaní se THC na kanabinoidní 

receptory způsobuje žádaný pocit euforie a blaženosti. 111 

Podle Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu 112 na světě užívá konopí kolem 

182,5 milionu lidí, co z něj dělá nejšíře užívanou nelegální drogu. S rostoucí 

legalizací konopí roste taky počet žen užívajících tuto drogu v těhotenství. Téma 

užívání konopí v těhotenství je velice kontroverzní, bylo prováděno množství studií 

s velice rozdílnými výsledky a závěry. To je pravděpodobně důsledkem rozdílných 

metodologických přístupů včetně špatné kvantifikace expozice konopí, která je 

většinou založena na údajích referovaných samotnými pacientkami. 113 

Potenciál konopí zasahovat do vývoje nervového systému má značné 

teoretické opodstatnění. Endokanabinoidní systém je přítomen od počátku vývoje 

centrálního nervového systému. Látky, které interferují s tímto systémem, by mohly 

mít vliv na růst mozku plodu a strukturní a funkční vývoj. Ve studii na myších bylo 

zjištěno, že syntetický kanabinoid (který se váže na receptory silněji než THC) 
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způsoboval u plodu abnormality mozku, očí a rozštěp patra. 114 Výskyt takových 

vad sice nebyl u lidí pozorován, nicméně v mnohých studiích bylo potvrzeno, že 

konopí může způsobit předčasný porod (užívání po 20. týdnu těhotenství způsobuje 

5x vyšší riziko předčasného porodu 115), snižuje porodní hmotnost a zvyšuje riziko 

narození mrtvého dítěte. Jsou taky popisovány vady srdce, mozku, končetin a GITu, 

ale klinická hodnota těchto výzkumu je diskutabilní. 113,116,117 Existují také 

domněnky, že konopí je behaviorálním teratogenem. Děti prenatálně exponované 

touto drogou mají problémy s řešením problémů, hyperaktivitou, ztíženou 

pozorností a pamětí. 111,113,116 

V ČR pěstování konopí upravuje zákon č. 167/1998 Sb. 118 o návykových 

látkách, podle kterého je povoleno získávání, skladování a zpracování konopí 

k průmyslovým účelům (pro vlákna a semena) a obchodů s konopím za těmito 

účely. Zakazuje se pěstovat rostliny rodu Cannabis, které obsahují více než 0,3 % 

látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů a získávat konopnou pryskyřici a další látky 

z těchto rostlin. Vyhláška č. 236/2015 Sb. stanovuje podmínky pro předepisování a 

používání léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití. Jedinou 

indikací, kdy je možné konopí předepsat jsou následující: chronická neutišitelná 

bolest (onkologické onemocnění, degenerativní onemocnění pohybového systému, 

bolest při glaukomu); spasticita a s ní spojená bolest (roztroušená skleróza, poranění 

míchy, neurologický třes způsobený Parkinsonovou chorobou); nauzea, zvracení (v 

souvislosti s léčbou onkologického onemocnění nebo HIV); Gilles de la Tourette 

syndrom; povrchová léčba dermatóz a slizničních lézí.  

3.4 Nepříznívé účinky kouření na vývoj plodu 

Tabák virginský (Nicotiana tabacum) je jednoroční bylina z čeledi lilkovitých 

(Solanaceae). Sušené listy této rostliny se buď žvýkají nebo kouří ve formě dýmek, 

doutníků a cigaret. Cigaretový kouř je současně nejrozšířenější reprodukční 

škodlivinou a tabák je po alkoholu nejčastěji užívanou legální drogou. Obsahuje 

zejména prudce jedovatý pyridinový alkaloid nikotin. Kromě toho je možné 

v cigaretovém kouři identifikovat více než 4000 chemických sloučenin, jako jsou 
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oxid uhličitý, oxid uhelnatý, metan, a v menším množství zastoupené aceton, 

acetylen, formaldehyd, propan, kyanid vodíku a toluen. Další skupinou jsou aditiva 

přidávaná do cigaret, které mohou mít toxické a karcinogenní účinky. 51,95 

Ačkoli v ČR byl v posledních letech pozorován pokles celkového počtu 

kuřáků, v roce 2015 pořád kouřilo 24,1 % populace (21,1 % žen). Kromě aktivních 

kuřaček je tabákovému kouři vystaveno doma 10 % žen nekuřaček. 119 Uvádí se, že 

6,5 % žen kouří v těhotenství. Tyto údaje vychází z informací předaných 

pacientkami ošetřujícímu lékaři, a proto jsou zatíženy značnou chybou. Kvůli 

negativnímu společenskému vnímání kouření v těhotenství řada žen, které ve 

skutečnosti kouří, uvádí, že jsou vystaveny pasivnímu kouření. Z dat vycházejících 

z anonymních dotazníků a měření kotininu (metabolit nikotinu) v moči plyne, že 

procento žen kouřících v těhotenství je mnohonásobně vyšší (více než 20 % 

těhotných). 95,120 

Expozice tabákovému kouři před početím a v těhotenství vede k ukládání a 

biodistribuci tisíců tabákových složek v těle matky a plodu a to má patologický vliv 

na těhotenství a vývoj plodu na mnohých úrovních. Kouření negativně ovlivňuje 

plodnost a to jak mužů (zhoršení kvality spermií) 121, tak žen (poruchy 

menstruačního cyklu, celkové snížení plodnosti, předčasné ovariální selhání, 

dřívější menopauza) 120. Kouření ovlivňuje uterotubální motilitu, což zpomaluje 

transport oplodněného vajíčka a tímto mechanismem dochází u žen kuřaček 

k častějšímu výskytu mimoděložního těhotenství. Významně taky zvyšuje riziko 

abnormalit placenty, jako je placenta previa a abrupce placenty (riziko roste 

s počtem vykouřených cigaret). Látky obsažené v cigaretovém kouři taky mohou 

v různých stadiích těhotenství způsobit jeho přerušení. Spontánní potraty v časných 

fázích těhotenství mohou způsobovat falešnou neplodnost. U žen kuřaček je taky 

vyšší výskyt předčasného porodu a s tím spojené dětské morbidity a 

mortality. 95,120-123 

Pravděpodobně nejvíce známý a dobře zdokumentovaný nežádoucí projev 

vztahující se ke kouření je nitroděložní retardace růstu. Jestli nemá jiné příčiny, pak 

je pokládaná výsledek teratogenního působení cigaretového kouře a označuje se 
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jako fetální tabákový syndrom. 95,121 Nikotin, který se z tabákového kouře rychle 

vstřebává v plících do krevního oběhu, snadno proniká placentou a váže se na 

centrální nikotinové receptory plodu. To má za následek vasokonstrikci, která 

způsobuje hypoxii a hyponutrici plodu (tento stav trvá 30-45 minut po každé 

vykouřené cigaretě). Další látky, které přispívají k hypoxii plodu, jsou oxid 

uhelnatý, kyanovodík a kadmium. Působením těchto faktorů je tělesná hmotnost 

děti narozených kuřačkám snížená průměrně o 100-300 gramů. 95,121 Zpomalení 

růstu bylo také pozorováno ve studiích na gravidních krysách po expozici 

tabákovým kouřem. 13 

Kouření taky signifikantně zvyšuje riziko některých vývojových vad (rozštěp 

patra, vady srdce, malformace končetin, poškození vývoje plic). Je taky pozorována 

souvislost mezi VVV a kuřáctvím otců (defekty neurální trubice, defekty 

komorového septa, Downův syndrom). 10,95 

Syndrom náhlého úmrtí kojence (SIDS) je hlavní příčinou úmrtí 

v novorozeneckém období v rozvinutých zemích. Přesný mechanismus účinku není 

znám, ale expozice cigaretovému kouři v prenatálním období je mezi hlavními 

rizikovými faktory SIDS. Nikotin poškozuje unikátní systém přítomný pouze u 

novorozenců, který je chrání proti účinkům hypoxie. 95,120,121 

Nezanedbatelné jsou taky pozdní následky kouření na děti, které se mohou 

projevit až v dospělosti. Jelikož většina žen kouřících v těhotenství po porodu kouřit 

nepřestane, je těžké odhadnout, nakolik k poškození došlo nitroděložně a nakolik 

expozici kouři v dětství. (Rozlišení napomáhají studie na laboratorních zvířatech, 

které jsou exponovány kouřem pouze v graviditě.) Bylo zjištěno, že děti matek 

kuřaček mají významně vyšší výskyt kardiovaskulárních a metabolických 

onemocnění (obezita, diabetes mellitus), a dvojnásobně vyšší výskyt astmatu do 

2 let. U exponovaných dětí je dále pozorován vyšší výskyt poruch chování, 

hyperaktivity, snížení paměti, psychických poruch a vyšší vnímavost ke vzniku 

závislosti. 95,120,121 

Pasivní kouření je v poslední době v popředí zájmu. Tabákový kouř není 

vdechován jenom aktivním kuřákem, ale uvolňuje se taky do okolí. Uvolňovaný 
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kouř má trošku jiné složení, na zapáleném konci cigarety je mnohem vyšší 

koncentrace některých škodlivých látek. U žen vystavených pasivnímu kouření ať 

už v domácnosti, nebo v pracovním prostředí je mnohem vyšší riziko snížení 

hmotnosti plodu, vrozených vývojových vad nebo narození mrtvého dítěte. 95,120 

V některých studiích byla potvrzena spojitost mezi pasivním kouřením a zvýšeným 

rizikem předčasného porodu. 122 

Kouření během těhotenství je významným zdravotním rizikem jak pro matku, 

tak pro plod. Obecně se doporučuje nekouřit nebo přestat kouřit v těhotenství a 

nejlépe 6 měsíců před početím. 95,120 

3.5 Vliv kofeinu na průběh těhotenství 

Kofein je purinový alkaloid, derivát xantinu, stejně jako další látky, které mu 

jsou blízce příbuzné (liší se pouze množstvím a polohou methylových skupin) 

s téměř totožnými účinky, jako jsou theofylin, theobromin a další. Tyto látky jsou 

nejšíře užívanými látkami se stimulačními účinky. Snižují pocit únavy a ospalosti, 

zvyšují krevní tlak, výkonnost a schopnosti koncentrace. 

V ČR je hlavním zdrojem kofeinu kávovník (rod Coffea, Rubiaceae). Obsah 

kofeinu se ve zralých semenech liší podle druhu, v Coffea arabica činí kolem 1 %, 

v Coffea canephora  kolem 1,7 %. Množství kofeinu v jednom šálku kávy kolísá 

mezi 50 a 200 mg v závislosti na druhu kávy a způsobu přípravy (pražením se část 

kofeinu ztrácí). Listy čajovníku čínského (Camellia sinensis, Theaceae) obsahují 

kromě kofeinu taky dimetylxantiny theofylin a theobromin. Těchto látek je nejvíce 

v mladých listech (kolem 2-3 %), u stařších listů podíl klesá. Účinky čaje jsou 

podobné kávě, ale nástup je pomalejší a přetrvává déle. V semenech kakaovníku 

pravého (Theobroma cacao, Sterculiaceae) se nachází zejména theobromin. Ve 

zralých semenech je podíl theobrominu kolem 2,5 % a kofeinu 0,6-0,8 %. Kakao se 

oproti kávě a čaji využívá jako nápoj okrajově, častější je konzumace v potravinách. 

Nezanedbatelný obsah kofeinu je taky v mladých listech cesmíny paraguayské 

(Ilex paraguayensis, Aquifoliaceae), která je rozšířená hlavně v Jižní Americe a 
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konzumuje se ve formě čaje pod názvem maté. Semena paulonie nápojné (Paullinia 

cupana, Sapindaceae), známé taky jako guarana, obsahují vice než 4 % kofeinu. 124 

Kofein je častým prvkem v dietě těhotných žen, zdrojem mohou být výše 

uvedené rostliny, ale také další nápoje a energetické drinky. S postupujícím 

těhotenstvím se zpomaluje metabolismus kofeinu u těhotných žen (ve srovnání 

s netěhotnými je poločas kofeinu 1,5 až 3,5 x delší) 125. Kofein byl identifikován v 

plodové vodě, moči a plazmě plodů, což naznačuje, že snadno prochází přes 

placentu. Jelikož v nezralých játrech plodu a placentě chybí klíčový enzym pro 

metabolismus kofeinu (cytochrom 1A2) 126, vede to ke zvýšené expozici plodu 

touto látkou. 127–129 Delší expozice vede ke zvýšení hladiny katecholaminů, která 

způsobí vazokonstrikci cév v placentě, co způsobí hypoxií plodu a další neblahé 

následky ve vývoji. 126 

Účinky kofeinu na vývoj plodu byly zkoumány v mnohých studiích. Zvýšená 

konzumace kávy před těhotenstvím a v raných stadiích prvního trimestru má zřejmě 

souvislost se zvýšeným výskytem spontánního potratu. Bylo zjištěno, že u žen 

konzumujících více než 4 šálky kávy denně je riziko o 20 % vyšší než u žen bez 

přísunu kofeinu. 130 V další studii, kde byl sledován příjem kofeinů z kávy a dalších 

zdrojů, bylo potvrzeno, že kofein zvyšuje riziko potratu, zvláště v dávkách vyšších 

než 200 mg/den. 127 Jedna japonská studie se zaměřovala obzvláště na čaj, ale taky 

kávu a kofeinové drinky. Bylo objeveno, že s rostoucí konzumací kofeinu roste 

riziko předčasného porodu. 126 Výsledky další studie potvrdily souvislost mezi 

přísunem kofeinu a nízkou porodní váhou novorozenců. Riziko lineárně roste 

s rostoucím přísunem kofeinu v těhotenství. 93,125 Nízká porodní váha po prenatální 

expozici kofeinem má přímou souvislost s výskytem dětské obezity a 

metabolického syndromu. 128 Nicméně vliv kofeinu na těhotenství zůstává pořád 

nejednoznačný, protože existuje množství studii, které prokázaly, že kofein nemá 

žádné nepříznivé účinky. Někteří odborníci se domnívají, že nejednoznačné 

výsledky mohou být způsobeny individuálními rozdíly v metabolismu kofeinu mezi 

ženami. 129 Studie na experimentálních zvířatech (potkani, danio pruhované) 
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prokázaly teratogenitu kofeinu, a to zejména nepříznivý vliv na vývoj 

kardiovaskulárního a nervového systému. 131,132 

Obecně se doporučuje v těhotenství nepřekračovat dávku 200-300 mg 

kofeinu/den. 127,129,132 Už dvě espressa (kolem 40-60 ml) obsahují 200 mg kofeinu. 

Je taky třeba opatrnosti při přísunu kofeinu z dalších zdrojů (vysokoprocentní 

čokoláda, nápoje typu Coca-Cola, Pepsi, Kofola). 
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4 DISKUZE 

V posledních letech je pozorován trend zvýšeného užívání rostlinných drog, 

jako alternativa za léčiva syntetická. Léčiva přírodního původu jsou kvůli své 

údajné bezpečnosti a menší škodlivosti taky často užívaná těhotnými ženami, které 

si mnohdy nejsou vědomy, jaké negativní důsledky mohou mít tato léčiva na jejich 

nenarozené dítě. 

Drogy, které způsobují poškození vyvíjejícího se plodu s trvalými fyzickými 

nebo psychickými následky jsou nazývány teratogenní. Teratogenita je ovlivněna 

mnohými faktory, zejména časem expozice, genetickou výbavou matky i plodu a 

taky dávkou teratogenu. Teratogenní látka mnohdy nemůže být s jistotou určena, 

protože v rostlinných drogách je obsažené celé spektrum aktivních látek, které 

mohou svůj účinek vzájemně potencovat.  

Nevratné poškození citlivého vyvíjejícího se organismu teratogeny se může 

projevit mnohými způsoby. V raném stádiu těhotenství embryo buď zanikne, nebo 

se málo diferencované buňky nahradí novými. V období organogeneze vzniká 

většina vrozených vývojových vad. Mezi nejčastěji pozorované řadíme vady 

kardiovaskulárního systému (hlavně srdce), vady urogenitálního traktu, rozštěp rtu a 

patra a vady nervového systému. 

Cílem této diplomové práce bylo podat formou rešerše přehled o drogách 

s teratogenními účinky. Při zpracování jsem hlavně vycházela z internetových 

databází (ScienceDirect, PubMed, AcademicJournals, Google Scholar) a řady 

dalších vědeckých článků a informačních zdrojů. Většina článků pochází 

z časového období mezi léty 1990 až 2016. 

Souhrn teratogenních rostlin je uveden na stranách 23-29. V tabulce „Přehled 

teratogenních rostlin a jejich teratogenů s uvedením projevů teratogenity“ jsou 

rostliny řazeny abecedně podle čeledí.  

Celkem bylo zpracováno 68 rostlin z 36 čeledí. Nejsou to pouze evropské 

rostliny, ale taky cizokrajné (s rostoucí oblibou tradiční čínské medicíny a dalších 

východních praktik vzrůstá spotřeba některých cizokrajných drog).  
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Nejvíce teratogenních rostlin bylo nalezeno v čeledi Fabacae 

(12 zástupců - 18 %). Mezi zástupci byly hlavně tropické rostliny (Piscidia 

erythrina, Psoralea corylifornia, Prosopis juliflora, rod Indigoferia a další) u nás se 

vyskytují pouze rostliny rodu Astragalus, Lathyrus, Lupinus a Oxytropis. 

Teratogenita rostlin z této čeledi je mnohdy pozorována u hospodářských zvířat. 

Těhotné ženy by se měly vyhnout zejména těmto rostlinám: Psoralea corylifolia, 

Senna alata (kasie sena) a Trigonella foenum-graecum (pískavice řecké seno). 

Teratogeny v této čeledi jsou různé látky, hlavně alkaloidy (indolizidinové, 

chinolizidinové a piperidinové), dále saponiny, flavonoidy a furokumariny. 

Další čeledí, ve které je o poznání méně rostlin (7 zástupců – 10 %), je čeleď 

Compositae. Většina rostlin této čeledi je běžná v naší zeměpisné šířce. Mezi 

zástupci této čeledi jsou rostliny dobře známé a často používané, jako je Artemisia 

absinthium (pelyněk pravý), Echinacea purpurea (třapatka nachová) nebo 

Tanacetum vulgare (vratič obecný). Teratogenními látkami v této čeledi jsou hlavně 

terpeny a pyrrolyzidinové alkaloidy.  

Další čeledí v pořadí počtu teratogenních zástupců je čeleď Lamiaceae 

(5 zástupců – 7 %). Tato čeleďzahrnuje známé rody Mentha a Salvia. Obsahové 

látky těchto rostlin jsou především toxické monoterpeny, které mají teratogenní a 

abortivní účinky.  

Následují dvě čeledi se 4 zástupci (6 %), a to Apocynaceae a Solanaceae. 

Za teratogenitu těchto rostlin je zodpovědný vysoký obsah indolových, tropanových 

a pyridinových alkaloidů. 

Zvláštní kapitoly jsou v této práci věnovány i účinkům konopí, kouření a 

kofeinu.  

Kanabinoidy obsažené v konopí zasahují do vývoje nervového systému, co 

může způsobit jak fyzické změny plodu, tak psychické změny v dětství.  

Kouření tabáku poškozuje plod vícerými způsoby. Oxid uhelnatý vznikající 

při spalování způsobuje hypoxii plodu. Nikotin a další složky obsažené 
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v cigaretovém kouři snižují hmotnost plodu a zvyšují riziko předčasného porodu. 

Zvýšená pozornost by také měla být věnována účinků pasivního kouření. 

Kofein je obsažený nejen v kávě, ale taky v zeleném a černém čaji, 

v semenech kakaovníku, listech cesmíny paraguayské, Coca-Cole a energetických 

nápojích. Vyšší dávky kofeinu zvyšují riziko potratu a předčasného porodu. 

S rostoucí oblibou fytoterapie, roste počet žen užívajících léčivé rostliny 

v těhotenství. Malá informovanost v oblasti možných negativních účinků této 

terapie na plod může způsobit, že těhotné ženy nevědomky ohrozí své nenarozené 

dítě. Fytoterapie má své výhody, jako např. nižší riziko nežádoucích účinků, ale 

taky nese určitá rizika. Proto ženy, které se v době těhotenství rozhodnou pro terapii 

léčivými rostlinami, by měly vždy svá rozhodnutí konzultovat s lékařem či 

lékárníkem. 
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ZÁVĚR 

Celkem bylo zpracováno 68 rostlin z 36 čeledi.  

Nejvíce teratogenních rostlin bylo nalezeno v čeledi Fabacae (18 %). Dále 

s určitým odstupem následují čeledi Compositae, Lamiaceae, Apocynaceae a 

Solanaceae. 

Nejproblematičtější jsou rostliny známé a často užívané i v těhotenství, jako 

jsou Echinacea purpurea, rostliny rodu Mentha a Salvia nebo Zingiber officinale. 

Zvláštní pozornost by měla být věnována účinkům konopí, kouření a kofeinu 

na vývoj plodu. 

Za teratogenní účinky jsou nejčastěji zodpovědné alkaloidy a terpeny. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

CNS  Centrální nervový systém 

FAS  Fetální alkoholový syndrom 

FDA  Food and Drug Administration 

GIT  Gastrointestinální trakt 

NDGA  Kyselina nordihydroguaretová 

NPZL  Nesteroidní protizánětlivé látky 

SIDS  Syndrom náhlého úmrtí kojenců (z angl. Sudden infant death syndrome) 

THC  Delta-9-tetrahydrokanabinol 

VVV  Vrozená vývojová vada 
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ABSTRAKT 

Cílem této diplomové práce je podat přehled o teratogenních drogách. Práce 

přibližuje problematiku teratogeneze, faktory ovlivňující teratogenitu, rozdělení 

teratogenů, klasifikaci medikace v těhotenství a metody studia teratogenity. Je zde 

uveden přehled teratogenních rostlin členěných podle čeledi s uvedením projevů 

teratogenity a látkami zodpovědnými za teratogenitu. Nejvíce teratogenních rostlin 

bylo nalezeno v čeledích Fabacae, Compositae a Lamiacae. Za teratogenní účinky 

jsou nejčastěji zodpovědné alkaloidy a terpeny. Dále se práce blíže věnuje 

negativním účinkům konopí, kouření tabáku a kofeinu na průběh těhotenství. 

Klíčová slova: teratogen, léčivá rostlina, droga, těhotenství 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this diploma thesis is to give an overview of teratogenic drugs. The 

work approaches the problems of teratogenesis, factors affecting teratogenicity, 

distribution of teratogens, classification of medication in pregnancy and methods of 

teratogenicity study. An overview of teratogenic plants broken down by family with 

manifestation of teratogenicity and substances responsible for teratogenicity is 

given here. Most teratogenic plants were found in the Fabacae, Compositae and 

Lamiacae families. Alkaloids and terpenes are most often responsible for 

teratogenic effects. In addition, the work focuses on the negative effects of 

cannabis, tobacco smoking and caffeine on the course of pregnancy. 

Keywords: teratogen, medicinal plant, drug, pregnancy 

 


