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s úhrn 

Podľa SZO herbálna medicína je primárnou formou o zdravie pre 80 % svetovej 
populácie. Záujem odbornej verejnosti sa upriamil na problematiku jej než iaducich 
účinkov, toxicitu, vzájomné interakcie a interakcie s chemickými molekulami kon
venčných liekov. J ednou z najvážnejších príčin toxicity najmä tradičných ázijských 
prípravkov je prítomnosť ťažkých kovov v množstvách prevyšujúcich povolené limi
ty. Výskyt ťažkých kovov v prípravkoch tradičných medicín a herbálnych príprav
koch etnických medicín je zámerný a pravidelný. Ďalšie prímesi (adulteranty) sa 
pridávajú do prípravkov tohto typu s podvodnými úmyslami rýchlo dosiahnuť vyni
kajúci terapeutický efekt. Nie menej závažné sú farmakokinetické a farmakodyna
mické interakcie liek - rastlinná droga (Ženšen - Digoxin, Ženšen - antidiabetiká, 
Kava - Alprazolam, Borák - antikonvulzíva, Ľubovník bodkovaný - iMAO). Zvlášť 
zraniteľný je mikrozomálny enzymatický systém závislý od NADPH, naviazaný na 
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cytochróm P 450 (CYP). Pri dlhodobom užívaní fytofarmák a rastlinných prípravkov 
zo skupiny adaptogénov narastá potenciál abúzu a riziko predávkovania. Sledovanie 
bezpečnosti It účinnosti týchto produktov s dostatočným postmarketingovým 
dohladom je azda jedinou cestou, ako odpovedať na otázku, či produkty tradičných 
a etnických hcrbálnych medicín predstavujú väčší prínos než riziko. 

K I ú č o v é s l ov á : he rbali zmus - tradičné medicínske systémy - ťažké kovy -
prímesi - nežiaduce účinky - toxicita - abúzus - interakcie 

Všeobecné rozčarovanie z konvenčných liekov a túžba po "prírodnom" 
spôsobe života, po vzájomnej súhre medzi "človekom a prírodou" spôsobili, 
že záujem o komplementárnu a alternatívnu medicínu a o používanie ich 
liečivých prípravkov na celom svete významne vzrástol. Trvalý záujem, bez 
ohradu na úroveií. vzdelania a etnickú oblasť, sa začal v 50. rokoch a šíril sa 
v dal ších vlnách najmä v 70. a 90. rokoch minulého storočia. 

Velká väčšina svetovej populácie sa pri uspokojovaní svojich zdravotných 
potrieb spolieha prednostne na tradičné medicíny ako sú akupunktúra, ho
meopa tia , chi ro praktické techniky, manipulácia, osteopatia a herbálna me
dicína. Podla SZO je herbálna medicína primárnou formou starostlivosti o 
zdravie pre 80 lf svetovej populácie. K jej prípravkom sa utiekajú najmä 
India chronicky alebo nevyliečitelne chorí (diabetes, onkologické ochorenia, 
artritídy, AIDS). 

V takejto si tuácii sa často domnievajú , že konvenčná medicína u nich 
zlyhala. 

Náklady na prípravky z rastlín na lekársky predpis sú napr. v SRN po
kryté zdravotným poistením, zatiaT čo voTnopredajné lieky nie. 

V strednej Európe sa v súčasnosti požíva približne 600 druhov rastlín 
európskeho pôvodu a viac ako 1000 rôznych druhov z iných častí sveta ako 
potravinové doplnky alebo lieky etnických a tradičných medicín . Podľa etno
botanických a etnofarmakologických údajov sa celosvetovo využíva do 
70 000 druhov rastlín, ktoré sú súčasťou potravinových doplnkov alebo et
nických tradičných medicín . V Indii a v Číne je herbálna medicína stále 
ústrednou časťou medicínskeho systému. Obidve sú niekoľkotisíc rokov 
staré. 

Princípy, na ktorých stavia celá orientálna medicína, sú dané teóriou, že 
všetky veci vo vesmíre sú v stave neustálej premeny a vo forme dopÍňajú
cich sa protikladov. 
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Je to proces, ktorý sa nikdy nekončí, proces, ktorým sa vyvíja a premieňa 
život na zemi a vo všetkých dimenziách nekonečného vesmíru. Cieľom je do
siahnuť harmóniu na zemi, harmóniu ktorá je nevyhnutná a je zárukou 
šťastného a zdravého života. Zatiaľ čo moderná medicína pozerá na ochore
nia jednotlivo, tradičné orientálne medicíny vnímajú človeka ako celok 
a neoddeliteľnú súčasť prírody. Medicínska starostlivosť herbálneho typu 
má svoju dlhú tradíciu aj v Európe. V 16. storočí vznikali špecializované bo
tanické záhrady na pestovanie liečivých rastlín pri medicínskych školách . 

V 17. storočí sa začali uprednostňovať "vedeckejšie" farmakologické lie
čivé prípravky. Bol to aj začiatok rozkvetu používania rastlín a prípravkov 
z nich ako liekov. Začiatkom 19. storočia niektoré z nich prebrali liekopisy. 

Tabuľka 1. 

Typ 

1. ázijská 

2. európska 

3. domorodá 

India 

Čína 

Japonsko 

Herbálna medicína 

Medicinálny systém 

Ajurvéda, Unami, Siddha 

Wu - Hsing 

Kampo 

korene v dávnych stredomorských civilizáciách 

rastliny európskeho pôvodu aj cudzokrajné 

19. stor. liekopisy alopatické, naturopatické, homeopatické 

africká, tichomorská 

4. neo - západná spojenie európskej tradičnej medicíny s americkým herbalizmom, 

vznik nových aj neznámych nežiaducich ú činkov , expanzia 
priemyslovej výroby fytofarmák 

Z hľadiska perspektívy pouzlvania tradičných a etnických fytofarmák 
alebo liečivých prípravkov z nich v zdravotníctve, treba klásť dôraz na ich 
bezpečnosť, účinnosť, kvalitu vhodnú na použitie takú , ktorá zabezpečí 

zdravie populácie. Treba sledovať a sústavne vyhodnocovať pomer rizika 
k ich terapeutickému zisku , ich bezpečnosť, pretože v tradičných medicí
nach sa tieto prípravky používajú bez poznania uvedených parametrov, bez 
poznania chemickej štruktúry ich účinných látok, ich používanie je založené 
iba na empírii a holistickom prístupe k liečeniu. Napriek tomu sa tradičný 
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herbalizmus popisuje ako "fytoterapia" a prípravky z rastlín ako "herbálne 
lieky". Aj ked sú tieto prípravky veľmi populárne, treba upozorniť na hlavné 
problémy vyskytujúce sa s ich používaním: 

- zámerné alebo náhodné inklúzie ingrediencií, ktoré sú zakázané alebo 
ich použitie je limitované; 

- nesúlad medzi tým, čo je deklarované na etikete a skutočným obsahom 
- užívateľ nemôže zistiť, č i účinná látka rastlinného pôvodu je skutočne 
prítomná v produkte, či je biologicky dostupná , či je v dostatočnej dávke, či 
dalšie balenie tohoto istého prípravku obsahuje ten istý komponent alebo aj 
niečo navyše; 

- kvalita rastliny alebo rastlinnej zmesi nie je štandardná - príčinou 

môže byť výroba v malých výrobných zariadeniach za subštandardných pod
mienok; 

- účinnosť rôznych zložiek rastlinných zmesí ovplyvňujú nerovnaké 
pestovateľské podmienky, podmienky zberu a skladovania. 

Príčinou toxicity tradičných ázijských liečivých prípravkov z rastlín je 
najčastej š ie prítomnosť ťažkých kovovanedeklarovaných liekov najmä zo 
skupiny kortikosteroidov, nesteroidných antiflogistík, antiepileptík, anti
biotík, sedatív aj narkotík. Tieto lieky predstavujú skupinu tzv . falšujúcich 
látok, ktoré sa pridávajú do rastlinných zmesí a rastlinných extraktov 
s podvodným úmyslom rýchlo dosiahnuť vynikajúci terapeutický účinok. 
Nie sú overené ani uvedené na etikete prípravku. Klinická odpoved na ta
kýto prípravok však môže byť niekedy vážna až ohrozujúca život alebo mi
moriadne priaznivá. Analýzou 2609 vzoriek sa zistilo , že 24 % z nich obsa
hovalo aspoň jednu fal šujúcu látku. 

Na rozdiel od nich , ťažké kovy sa pridávajú do týchto prípravkov zámer
ne a pravidelne , aby sa dosiahli želané liečebné vlastnosti prípravku. Učeb
nice ajurvédy odporúčajú fyzikálne chemické procesy na ich detoxikáciu 
a zníženie až zamedzenie ich absorpcie. V tradičných čínskych liečivých 
prípravkoch sa pravidelne nachádzajú arzén (vo forme síranov), kadmium, 
ortuť (vo forme chloridov, kysličníkov , síranov), olovo (lithargirum). Výrob
covia sa bránia argumentmi, že ťažké kovy sú prítomné vo forme mi
nerálnych produktov a spracúvajú sa špecifickými metódami tak, aby sa ich 
toxicita znížila na tolerovatelnú úroveň. Napriek tomu riziko toxicity 
zostáva. Intoxikácie sú hlásené nielen zo západoeurópskych krajín, ale aj 
z krajín juhovýchodnej Ázie, Stredného východu a Južnej Ameriky. V do-
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dávke sušených čínskych rastlinných drog do nemeckých nemocničných za
riadení sa päťročnou analýzou 317 šarží zisťoval obsah ťažkých kovov. Iba 
v 3,5 % vzoriek bol obsah ťažkých kovov v povolených h raniciach . Analýzou 
na obsah ortuti v 31 patentovaných aj u rvédskych formuláciách povolené 
hranice pre obsah ortuti boli prekročené v 30 a z toho v 16 až o dvoj náso
bok. Treba si uvedomiť, že legislatívne sú zaradené tieto prípravky poväčši 

ne len ako potravinové doplnky a nevzťahujú sa na ne požiadavky platné 
pre lieky pred ich uvedením do obehu (registračný proces, sledovanie pred
klinických a klinických štúdií, kontrola kvality , bezpečnosti, účinnosti). 

K toxicite tradičných ázijských liečivých prípravkov z rastlín prispievajú 
aj toxíny (fytotoxíny, aflatoxíny, mikroorganizmy), toxické súčasti - alkaloi
dy (cyklopamín- vedľajší alkaloid Veratrum album Kýchavice bielej - tera
togén, pyrolizidínové alkaloidy rastlín čeľade Boraginaceae), glukosinoláty 
(v rastlinách čeľade Brassicaceae - silné strumigény) , nedeklarované rast
linné časti (Rauwofia serpentina s obsahom reserpínu - namiesto oveľa eko
nomicky náročnejšej rastliny ženšenu, alebo zámena ženšenu v rastlinných 
zmesiach s mandragorou obsahujúcou skopolamín). 

Riziko nežiaducich účinkov a predávkovania, najmä v samoliečiteľstve 

a pri dlhodobom používaní týchto prípravkov, nie je o nič menšie v porov
naní s užívaním konvenčných syntetických liekov. Mnohé z tradičných rast
linných prípravkov sa dnes s obľubou užívajú profylakticky alebo preven
tívne, deklarujú sa ako bezpečnejšie než klasické lieky, čo však nemusí byť 
pravdou najmä pri ich dlhodobom užívaní. Ide najmä o rastliny s adap
togénnym účinkom, ktoré sú často protikladom klasických stimulancií. 
Zmierňujú prejavy všeobecného adaptačného syndrómu, zlepšujú kognitívne 
funkcie eNS, zlepšujú kvalitu spánku a sexuálnych funkcií. 

adaptogény: 
Eleuteroccoccus senticosus Ženšen sibírsky, Všehojovec štetinatý 
Panax ginseng Ženšen japonský, čínsky , orientálny, 

Panax quinquefolius 
Whitania somnifera 
Schizandra chinensis 
Astragalus membranaceus 

kórejský 
Ženšen americký, Sanchi G., Tienchi G. 
Ashwagandha 
Schizandra čínska, Wu - Wie - Tza 
Huang Qi 
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stimulo nciá: 
Paulinia cupana 
Ephedra sinica 
Catha edulis 
Arecaca tech u 

sedatíva: 
Hypericum perforatum 
Piper methysticum 
Passiflora incarnata 

Guarana 
Ma Huang 
Khat 
Areca catechu, betelový orech 

St. John 's wort, Ľubovník bodkovaný 
Kava 
Valeriana , Mučenka 

Ra stlina sama alebo v zmesi môže byť v malých dávkach bezpečná , ale 
v dávkach vyšších a podávaných dlhodobo sa stáva nebezpečnou, narastá 
jej potenciál abúzu a riziko predávkovania najmä v snahe rýchlejšie dosiah
nut výraznejší e fekt. 

Ako príklad uvádzame prejavy chronického abúzu pri dlhodobom užívaní 
Kava - Kava (Piper methisticum): malnutrícia, úbytok telesnej hmotnosti , 
pokles hodnôt trombocytov, lymfocytov a proteínov. Známy je aj ženšenový 
syndróm abúzu s prejavmi ako po predávkovaní kortikosteroidmi, s pre
javmi nespavosti , nervozity, hypertenzie, eufórie, raňaj šej hnačky, kožné 
vyrážky, s prejavmi estrogénových účinkov napriek tomu, že rastlina fytoes
trogény neobsahuj e. 

Väčšina účinkov liečivých rastlín alebo rastlinných prípravkov sa dá 
dnes vysvetľuje kombináciou ich antioxidačných účinkov s účinkami na re
ceptory hormónov a lebo iné regulačné receptory a s inhibíciou alebo induk
ciou špecifických enzýmov. 

Zvlášť zraniteTný je mikrozomálny enzymatický systém závislý od 
NADPH, naviazaný na cytochróm P 450 (CYP). Mnohé rastliné drogy 
a z nich izolované prírodné látky vystupujú v úlohe substrátov, inhibítorov 
a lebo induktorov rôznych CYP enzýmov. Analýzy rastlinných drog zdokona
lenými chemickými a biologickými metódami a fytofarmakoepidemiologické 
štúdie objasnili mechanizmus vzájomných interakcií a interakcií s che
mickými molekulami syntetických liekov . Tieto interakcie môžu mať ďaleko
siahle klinické a toxikologické následky. Príklady sú uvedené v tab. 2. 
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Tabuľka 2. 

Kava 

Echinacea 
Astragalus 

Interak cie liek - rastlina 

- Alprazolam - nadmerný seda tívny účinok až kóma 

Liquirhicia - kortikosteroidy - antagonizmus, ich imunostimulačný účinok 

môže zvrátiť 
Alfalafa 
vitamín E 
zinok 

Echinacea 
Astragalus 

imunosupresívny účinok kortikosteroidov 

Liquirhicia - Cyklosporín - zvrátenie imunosupresívneho úč . Cyklosporínu 
Al faa fa 
vitamín E 
zinok 

Echinacea purpurea - farmakokinetické interakcie, 
flavonoidy inhibujú cytochrom P- 450 3A4 
enzým sulfotransferá zu (biotransformácia liekov) 

Ženšen 
Yohimbin -iMAO 
Ephedra 

Liqui,hida ) 
-iMAO 

Hypericum 
perforatum 

Hypericum 
perforatum -Fe 

Hypericum - pyroxicam 
perforatum - teracyklíny 

Zingib" off. I 
Ginko bi loba - Warfarin 
Feverfew 

Ženšen - Warfarín 

Shankhapulshi - Fenytoin 

- výsledkom súčasného podávania je 
nespavosť, bolesti hlavy, tri aška 

- potencovanie inhibičného ú činku iMAO, 
kontraindikácia 

- inhibícia absorpcie Fe 

- fotosenzitivita 

- potencovanie ú činku a ntikoagula ncií 

- zni žovanie účinku a ntikoagulancií 

- skrátenie t y, fenytoinu, zníženie účinnosti 
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V porovnaní s ročnými hláseniami o nežiaducich účinkoch syntetických 
liekov je život ohrozujúcich príhod po užívaní prípravkov tradičných her
bálnych medicínskych systémov málo. Ich bioreaktivita je pri korektnom 
užívaní pomerne nízka . Riziko však zostáva, keďže počet predklinických 
a klinických štúdií o neškodnosti, bezpečnosti , účinnosti a kvalite týchto 
prípravkov je mizivý . Samoliečiteľstvo, ktoré sa dnes všeobecne uprednost
ňuje, dáva priestor na zneužívanie a neprimerané užívanie týchto príprav
kov . Klasickí herbalisti trvajú na tradičných vedomostiach a skúsenostiach, 
overených časom. Sledovanie bezpečnosti účinnosti a kvality týchto príprav
kov spolu s dôsledným postmarketingovým dohľadom bude azda jedinou od
poveďou na otázku, č i prípravky tradičnej herbálnej medicíny prinášajú viac 
osohu ako nebezpečenstva. 

Literatúra 

Barn es, J . - Anderson, L. A - Philipson, J . D.: Herbal Medicines. A quide for 
healthca re professionals. Second. Ed Pharmaceutical Press 2002, UK, 530 s. 

Ern st, E.: Toxic heavy metals and undec1ared drugs in Asian herbal medicines. 
Trends in pharmacological sciences, 2002, 23 , 3, 136 - 139 s. 

Ern st, E. : The ri sk - benefit profile of commonly used herbal therapies: Gonkgo, St. 
J onh 's wort, Ginseng, Echinacea, Saw Palmeto and Kava. Ann Intern Med, 
2002, 136, 1, s. 42 - 53 

E/uin - Leu'is, M. : Should we be concerned about herbal remedies. J Ethnopharma
cology 2001 , 75 , s. 141 - 164 

FI/g /z - Bern/an , A: Herbal Medicinals: selected c1inical considerations, focusing on 
known or potential drug - herb interactions. Arch Intern Med, 1999, 159, sept. 
13, s. 1957 - 1959 

FI/gil - Bern/an, A - Cott, J . M.: Dietary supplements and natural products as psy
choterapeutic agents. Psychosomatic Med, 1999,61, s. 712 - 728 

HI/ang, W. F.: Adulteration by synthetie therapeutic substances of traditional chi ne
se medicines in Taiwan. J Clin Pharmacol, 1997,37, s. 334 - 350 

C/wang, l. C.: Determination of trace elements in some natural drugs by atomic ab
sorption spectrometry. Biol Trace Elem Res , 2000, 76, s . 235 - 244 

Melchart, D.: Quality assurance and evaaluation of Chinese medicinal drugs in 
a hospital of traditional Chinese medici ne in Germany. a five year report. Altern 
Ther Health Med, 2001, 7, Suppl. 24 

Nencini, P. - Ahmed, AM.: Khat consumption: a pharmacological review. Drug Al
cohol Depend, 1989,23, 1, s . 19 - 29 

Panossian, A - Wilman, G. - Wagner, H.: Plant adaptogens. III. Earlier and more 

268 



A KEVICKÁ, B. HOLLÁ / NEŽIADUCE ÚČINKY, TOXICITA 
A POTENCIÁL ABÚZU RASTLINNÝCH PRÍPRAVKOV 
A FYTOF ARMÁK V TRADIČNÝCH A ETNICKÝCH MEDICÍNACH 

recent aspects and concepts on their mode of action . Phytomedici ne, 1999, 4, oct. 
6, s. 287 - 300 

Slifman, N. R. - Oberrneyer, W. B. - ALOI, B. K. - Musser, S. M. - Correll, W. A. Jr. 
- Cochowicz, S. M. - Betz, J . M. - Love, L. A. : Contamination of botanical dieta
ry supplements by Digialis lanata. New Engl J Med, 1998, 12, s. 806 - 810 

Tyler, V. E. - Brady, L. R. - R obbers, J . E.: Pharmacognosy, 9th edition , Lea&Febi
ger , Philadelphia , PA, USA 

Do redakcie prišlo dňa : 22. 11. 2004 
Adresa autora: PhMr. A. Kevická , Slovenská zdravotnícka univerzita , 

Katedra riadenia kvality liekov a bioanalytiky, Limbová 12, 
833 03 Bratislava 
e-mail : anna.kevicka@szu.sk 

269 


