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1.  Bevezetés, célkitűzés 

Napjainkban mindinkább nagyobb teret hódít a gyógyszernek nem minősülő 

termékkör. Egyre többen választják a szintetikus gyógyszerek mellett vagy helyett a 

komplementer és alternatív gyógymódokat, főleg a növényi tartalmú készítményeket. Ezen 

termékek száma robbanásszerűen megnőtt az utóbbi időben. Az emberek túlnyomó 

többsége ezeket veszélytelennek tartja, ezért bátran használják öngyógyítás, 

betegségmegelőzés vagy kiegészítő kezelés céljából. Legtöbbször nem is gondolnak arra, 

hogy ezekkel a termékekkel esetleg befolyásolják, csökkentik a gyógyszeres terápiás 

hatékonyságot, esetleg veszélyes interakciókat indukálnak, és sokszor úgy szedik ezeket a 

készítményeket, hogy a kezelőorvosuk egyáltalán nem is tud róla. 

A termékkörrel kapcsolatos problémák kialakulásához több tényező is hozzájárult. 

Az emberek csalódtak az orvosokban, a nyugati orvoslás eszközeiben. Az 1960-as évektől 

kezdődően kialakult a gyógyszerekkel szemben állított négyes, mára már ötös 

követelményrendszer. Ezek a követelmények a biztonságosság, a hatásosság, garantált 

minőség, gazdaságosság és optimalizált gyógyszerválasztás és -használat. A 

biztonságosság a Contergan (thalidomid) botrány után fogalmazódott meg. Tömegesen, 

gyermekek ezrei jöttek világra veleszületett részleges végtaghiánnyal (phocomelia), azaz 

csökevényes vagy hiányzó végtagokkal a gyógyszer terhesség alatti szedése miatt. Ez 

rávilágított arra, hogy a gyógyszereket forgalomba hozatal előtt több lépésben, szigorú 

követelmények között kell vizsgálni, ez ma a humán klinikai randomizált, kontrollált, 

kettősvak vizsgálat, ezt tekintjük a „gold standard”-nak. Ez a tragédia kétségtelenül 

hozzájárult az emberek orvosokban és gyógyszerekbe vetett hitének megrendüléséhez. 

A valóban innovatív hatóanyagaink száma évről évre csökken, ezzel párhuzamosan 

a gyógyszernek nem minősülő termékek száma nő. Míg az 1920-as években az új 

hatóanyagaink száma 150-160 volt évente, ma már alig haladja meg a húszat [1]. 

Manapság az információrobbanás következtében egyszerűbb tájékozódni a médiából, 

újságokból, reklámokból, televízióból, és az internetről, hiszen kényelmesebb és 

könnyebben elérhető információforrások. Ezek az információk azonban gyakran tévesek. 

A betegek sokszor nem hisznek a szakembernek, és ezen részben a mi 

felelősségünk lenne változtatni, azonban sajnos sokszor az egészségügyi szakértők 

sincsenek tisztában a termékkörökkel kapcsolatos szakmai ismeretekkel. Szeretném, ha 

mélyebb rálátásom lenne az ilyen típusú termékek veszélyeire, ezt három növény példáján 

bemutatva igyekszem megtenni. Ezek a ginzeng, a ginkgo és a grapefruit, amelyeket azért 



5 

választottam, mert készítményeik hatalmas népszerűségnek örvendenek, számos 

gyógyszerrel kölcsönhatásba léphetnek, és sok készítményt állítanak elő belőlük, ezáltal 

reprezentatív mintát szolgáltatnak a témámhoz. Azáltal, hogy értékelem a növény – 

gyógyszer interakciókat, úgy gondolom, hogy később nagyban segítségére lehetek a 

betegeknek a termékek kiválasztásában, illetve felhívhatom a figyelmüket a 

készítményekkel kapcsolatos hasznos információkra, veszélyekre. Fontosnak tartom 

mélyebben elsajátítani ezt a tudást, hiszen később a gyógyszerészi mindennapok során is 

szükség lesz rá. A jövő szakmai kihívása utat mutatni a releváns információszerzés 

irányáról és fontosságáról, illetve felvilágosítani az embereket a veszélyekről és helyes 

alkalmazásokról, amely nagyban hozzájárulhat a gyógyszerészi kompetenciák 

erősödéséhez, a beteg-együttműködés javulásához, ezáltal a megfelelő és biztonságos 

gyógyszerelés biztosításához.   
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2. Gyógyszerkölcsönhatások jellemzése 

 A gyógyszeres interakciókat alapvetően két csoportba oszthatjuk, 

megkülönböztetünk farmakodinámiás és farmakokinetikai kölcsönhatásokat. Ezek 

létrejöhetnek két gyógyszer, valamint gyógyszer és egyéb termékek (pl.: gyógynövények, 

táplálékok, étrend-kiegészítők stb.) között is. A gyógyszer interakciókat tekintve a 

leggyakrabban érintett gyógyszercsoportok közé tartoznak a központi idegrendszerre ható 

szerek (antidepresszánsok, szedatívumok, antikonvulzívumok), kemoterápiás szerek, 

immunszuppresszánsok, antidiabetikumok, szív-érrendszerre ható gyógyszerek (pl.: a 

digoxin, véralvadásgátlók, antihipertenzív szerek), diuretikumok és a fájdalomcsillapítók 

(opioid analgetikumok és NSAID-ok). Közös tulajdonságuk, hogy nagyrészüknek szűk a 

terápiás indexük. A leggyakrabban kölcsönhatásba lépő növények a ginkgo, ginzeng, 

orbáncfű, fokhagyma és macskagyökér [2]. Ezen kívül a grapefruit is rengeteg 

interakcióért felelős, de inkább élelmiszernövényt, mint gyógynövényt tartják számon. 

 

2.1. Farmakokinetikai interakciók 

A farmakokinetika a szervezet gyógyszerre gyakorolt hatásával foglalkozik. Ezen 

típusú interakciók alapját a LADME rendszer adja, amely részeit a következő 

alfejezetekben fejtem ki. 

 

2.1.1. Liberáció 

A liberáció a hatóanyag készítményből való felszabadulását jelenti, amely néhány 

esetben akadályba ütközhet. Ennek számos oka lehet, rossz technológiai kivitelezés során 

például az injekciós fecskendőben fizikokémiai kölcsönhatásba léphet egymással a 

penicillin és az aminoglikozid, ezért összeszívásuk kerülendő [3]. 

 

2.1.2. Abszorpció 

Az abszorpción a hatóanyagnak az alkalmazás helyétől a véráramba történő jutását 

értjük. Az együtt alkalmazott gyógyszerek, egyéb termékek, élelmiszerek gátolhatják vagy 

akár elősegíthetik ezt a folyamatot, pl. a gasztrointesztinális traktus pH-jának 

megváltoztatásával, komplexképzéssel vagy a bélmotilitás befolyásolásával. Az aloe, 

szenna, vagy egyéb hashajtó hatású növények lecsökkentik a tranzitidőt, ezáltal a 

felszívódást is. Utóbbi tulajdonságuk miatt gyakran fogyasztószerek alapjait is képezik 
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ezek a növényi anyagok. Az orbáncfű indukálja a bélben a P-glikoproteint, így csökkenti 

azon gyógyszerek felszívódását (pl. digoxin), amelyeket ezen transzporter visszapumpál a 

béllumenbe. Ismert a kalcium- és vasionok kelátképző képessége egyes antibiotikumokkal 

(fluorokinolonok, tetraciklinek), így a keletkezett komplexek nem tudnak abszorbeálódni. 

A kolesztiramin adszorbeálja a tiroxint, a szívglikozidokat, a kortikoszteroidokat, stb., így 

meggátolja felszívódásukat. Az ilyen jellegű interakciók valószínűsége csökkenthető, ha 1-

2 óra különbséggel alkalmazzák az adott készítményeket, kivéve a hasmenést okozó szerek 

esetében [2] [3] [4]. 

2.1.3. Disztribúció 

 A gyógyszereknek a szervezeten belüli eloszlásán azt a folyamatot értjük, amely 

során a gyógyszermolekula a vérből a szervekbe, szövetekbe jut. Sok gyógyszer 

nagymértékben kötődik a plazmaalbuminhoz (savas karakterű molekulák), illetve az alfa-

glikoproteinhez (bázikus karakterű molekulák). Hatást csak a szabad, kötés nélkül 

molekula tud kifejteni. Több szer együttes adása során kompetíció alakulhat ki a 

kötőhelyekért, egyik molekula leszoríthatja a másikat, ha erősebb az affinitása. A szabaddá 

vált vegyület megnövekedett plazmaszintje toxikus tüneteket okozhat, például a 

phenylbutazon leszoríthatja az acenokumarolt, és vérzést idézhet elő. Különösen veszélyes 

ez, ha szűk terápiás indexű hatóanyagokról van szó, valamint a dózis, plazmafehérje 

kötődés mértéke is befolyásol, hiszen kis változás a plazmafehérje kötődésben nagy szabad 

koncentrációváltozást idéz elő [4]. 

2.1.4. Metabolizmus 

 A metabolizmus folyamata során történő interakciók fokozhatják vagy gátolhatják a 

gyógyszer hatását. A biotranszformáció gátlása rendszerint növeli, serkentése pedig 

csökkenti adott szer koncentrációját a hatás helyén. Mivel a biotranszformáció folyamata 

főként a májban játszódik le, az interakciók főként ennek a szervnek a mikroszomális 

enzimrendszerét, a CYP szupercsalád izoenzimeit érintik elsősorban, de egyes esetekben 

más enzimatikus folyamatoknál is létrejöhet. Fontos szerepük miatt más szervek is szóba 

jöhetnek a metabolizmus kapcsán, pl. vékonybél, tüdő, vese, bőr, placenta [4]. 

 A metabolizmusnak két fázisát különböztetjük meg. Fázis I reakció lehet oxidáció, 

redukció és hidrolízis. Közös jellemzőjük, hogy a vízoldékonyság általában nő, a biológiai 

hatás viszont csökkenhet és nőhet is. Fázis II reakciókon a konjugációs reakciókat értjük. 

Beszélhetünk glükoronidációról, szulfatációról, glicinnel vagy glutationnal való 
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konjugációról, illetve acetilációról és metilációról. Utóbbi két esetben csökken, míg a többi 

reakció következtében nő a vízoldékonyság. A biológiai hatás fázis II reakciók esetében 

egy-két kivételtől eltekintve szinte mindig csökken. Fázis I reakciót gyakran követ fázis II 

reakció, fordítottja azonban ritkán fordul elő. Interakció szempontjából fontos 

megkülönböztetni az enzimindukciót és az enzimgátlást [4]. 

 

2.1.4.1. Enzimindukció 

 A folyamat során megnő a májban a simafelszínű endoplazmatikus retikulum és a 

citokróm P-450 koncentrációja, és megnő a máj tömege is. Csökken a gyógyszer hatása, ha 

az anyavegyület volt az aktív, és a metabolit inaktív. Erre az interakcióra tipikus példa az 

orbáncfű által kiváltott CYP450 enzimek indukciója, amelyek csökkentik a hatékonyságát 

számos ugyanezen enzimek által metabolizálódó gyógyszernek, úgy, mint az orális 

fogamzásgátlók, warfarin, digoxin, proteáz inhibitorok, teofillin és karbamazepin esetében 

[2]. Ezzel ellentétben ritka esetben hatásnövekedést is indukálhat a folyamat, ha az 

anyavegyület inaktív és a transzformálódott vegyület az aktív molekula. Ez a folyamat 

prodrugok esetében fordulhat elő. 

 

2.1.4.2. Enzimgátlás 

 Az enzimindukcióval ellentétes folyamat az enzimgátlás, a metabolizmusért felelős 

enzim/enzimek hatástalanná válnak. Ezt kihasználhatjuk terápiás felhasználás céljából is. 

A MAO-inhibitorok gátolják a monoamin-oxidázt, a disulfiram csökkenti az alkohol- és 

aldehid-dehidrogenáz aktivitását. Az allopurinol úgy redukálja a húgysav szintjét, hogy 

xantin-oxidáz inhibitor révén csökkenti annak képződését. Az etanol is számos gyógyszer 

metabolizmusát gátolja, amely már kevésbé előnyös, ezért nem szabad alkoholt 

fogyasztani például fenobarbitál, meprobamát, fenitoin, tolbutamid és metronidazol 

szedése mellett [4]. Az édesgyökér csökkenti a kortikoszteroidok metabolizmusát, 

koncentrációja megemelkedése miatt pedig toxikus hatásokhoz vezethet. Fontos 

megemlíteni, hogy míg az enzimindukció által kiváltott hatások kialakulásához 2-3 hét is 

eltelhet, lassan kialakuló folyamat, addig az enzimgátlásnál elég néhány nap, és gyorsan 

toxicitáshoz vezethet [2]. 
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2.1.5. Exkréció 

 A kiválasztásban a legfőbb szerep a veséé, a májé és a tüdőé, ezen kívül 

exkretálódhatnak a gyógyszerek és egyéb anyagok nyál- és izzadságmirigyekkel, anyatejjel 

és a vékonybélen keresztül is [4]. A 300 Daltonnál kisebb molekulatömegű anyagok 

általában vesén át, az ennél nagyobbak epével választódnak ki. Az is elképzelhető, hogy az 

exkréció mindkét módon végbemegy. A kiválasztás folyamatában való változások szintén 

hatással lehetnek a szérumszintre. A pencillint például kizárólag a vese választja ki, így ez 

a folyamat gátolható olyan szerrel (pl. probenecid), amellyel kompetíció alakul ki a 

folyamatot végrehajtó karriermolekuláért [3]. Az anyagok visszaszívását a tubulusokból 

nagymértékben befolyásolja a pH. A vizelet savanyításával a bázisok ionizációs mértéke 

nő, így a passzív diffúziós reabszorbció mértéke csökken. Hasonlóan, a vizelet 

lúgosításával a savas karakterű vegyületek visszaszívása csökkenthető, és az adott anyag 

ürítése megnövelhető. Ez a folyamat hasznos lehet gyógyszermérgezések kezelésekor, 

például fenobarbitál mérgezés esetén a fontos a vizelet lúgosítása nátrium-bikarbonát 

adásával. A vizelethajtó gyógynövények általában gyenge hatással rendelkeznek, ezért 

nem jelentenek komoly problémát. Az édesgyökér tartós szedése azonban hipokalémiát, 

valamint vízretenciót okozhat, így interakcióba léphet számos gyógyszerrel, például az 

antihipertenzív és antiarritmiás szerekkel [2]. 

 

2.2. Farmakodinámiás interakciók 

Mivel a farmakodinámiás interakciók többnyire a gyógyszerhatás helyén jönnek 

létre, így a plazmaszintet általában nem befolyásolják. A farmakokinetikai interakcióknál 

elméletben könnyebben megjósolhatók, de a gyakorlatban ritkábban fordulnak elő, mint 

azt az elméleti feltételezések alapján várnánk [5]. 

 

2.2.1. Additív interakciók 

 Ha a gyógynövény hatása megegyezik a gyógyszerével, képes azt felerősíteni. A 

nyugtató hatású macskagyökér fokozza a benzodiazepinek altató, a ginkgo, a fokhagyma 

és a gyömbér pedig a warfarin antikoaguláns hatását, míg az orbáncfű hatásmechanizmusa 

révén növeli a szeletív szerotonin visszavételét gátló (SSRI) gyógyszerek aktivitását [2]. 
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2.2.2. Antagonista interakciók 

 A gyógynövény hatása ellentétes is lehet a gyógyszer kívánt hatásával, ekkor 

csökkenti annak hatását. A csikófark vagy a koffeintartalmú növények – úgy, mint a 

kóladió, guarana, maté vagy zöldtea – gyakran használatosak a kardiovaszkuláris hatásaik 

miatt fogyasztószerekben, azonban antagonizálhatják a vérnyomáscsökkentők hatását [2]. 

Általánosan ismert a warfarin típusú antikoagulánsok interakciója K-vitaminnal. 
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3. Gyógyszernek nem minősülő termékkör 

A gyógyítás céljára szánt készítményeknek tíz nagy csoportját különböztetjük meg. 

Ezek a gyógyszerek (ezen belül törzskönyvezett gyógyszerek, az OTC gyógyszerek és a 

gyógyszerkönyvi alapanyagok), étrend-kiegészítők, speciális gyógyászati célra szánt 

tápszerek, tradicionális növényi gyógyszerek, kozmetikumok, orvostechnikai eszközök, 

gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények, OTH engedéllyel rendelkező 

gyógyvizek és biocid termékek és a teakeverékek, gyógyteák [6]. 

A www.gyogytermektar.hu adatai jól reprezentálják a gyógyszernek nem minősülő 

termékek kategóriáinak piaci arányát. Ennek alapján 4987 termék elérhető jelenleg 

Magyarországon, ebből 2575 termék van besorolva, a többi termék kategóriája 

bizonytalan. A besorolt termékek közül a legnagyobb alosztály az étrend-kiegészítők, 1597 

készítmény tartozik ide, ez az összes besorolt termék 62,02%-a. A gyógyteák száma 344, 

ez 13,36%-ot jelent. A gyógytermék kategória 6,60%-ot tesz ki, 170 készítményt foglal 

magába. A gyógyvizek száma 16 (0,62%), az ivóleveké 27 (1,05%). A gyógykozmetikum 

kategória szintén megszűnt, de az Európai Parlament és Tanács rendelete alapján 

forgalomba hozhatók kozmetikumok, melyeket az OGYÉI (Országos Gyógyszerészeti és 

Élelmezés-egészségügyi Intézet) felügyel. E kategória alatt 205 terméket találtam (4,11%). 

Az orvostechnikai eszközökhöz 115 termék tartozik (2,31%). Tápszerekre 31 találatot 

jelenített meg az adatbázis (0,62%), míg tradicionális növényi gyógyszerre 70-et (1,40%) 

[6]. 

 

1. ábra: Gyógyszernek nem minősülő termékek osztályozása [6] 

Étrend-kiegészítő (62,02%) Gyógytea (13,36%)

Gyógytermék (6,6%) Gyógyvíz (0,62%)

Ivólé (1,05%) Kozmetikum (7, 96%)

Orvostechnikai eszköz (4,47%) Tápszer (1,20%)

Hagyományos növényi gyógyszer (2,72%)

http://www.gyogytermektar.hu/
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3.1. Étrend-kiegészítők 

 Az étrend-kiegészítőkre vonatkozó legfőbb szabályozásokat a 37/2004. (IV. 26.) 

ESzCsM rendelet fogalmazza meg. A rendelet definíciója a termékkörre: „a 

hagyományos étrend kiegészítését szolgáló olyan élelmiszer, amely koncentrált formában 

tartalmaz tápanyagokat vagy egyéb táplálkozási vagy élettani hatással rendelkező 

anyagokat, egyenként vagy kombináltan; adagolt vagy adagolható formában kerül 

forgalomba (például kapszula, pasztilla, tabletta, port tartalmazó tasak, adagolható por, 

ampulla, csepegtetős üveg vagy más hasonló por-, illetve folyadékforma, amely alkalmas 

kis mennyiség adagolására)”. A rendelet előírásainak megfelelő termék „étrend-

kiegészítő” megnevezéssel hozható forgalomba. Az étrend-kiegészítő reklámozása során 

tilos a terméknek betegséget megelőző vagy gyógyító hatást tulajdonítani, illetve erre 

utalni, továbbá tilos azt állítania, illetve sugallnia, hogy a változatos, kiegyensúlyozott 

étrend nem alkalmas a szükséges tápanyagok bevitelére. A termék minőségi 

követelményeknek meg nem felelését észlelő személy, illetve az előállító vagy forgalmazó 

a tudomására jutást követően haladéktalanul köteles erről értesíteni a járási hivatalt. A 

járási hivatal a bejelentést kivizsgálja és annak eredményéről gyorsjelentésben értesíti az 

OGYÉI-t, valamint tájékoztatja az országos tisztifőorvost. A járási hivatal ideiglenesen 

felfüggesztheti vagy megtilthatja az étrend-kiegészítő forgalmazását, ha megállapítja, hogy 

az veszélyezteti a fogyasztó egészségét, és az intézkedésről a járási hivatalnak 

haladéktalanul értesítenie kell az OGYÉI-t. Az OGYÉI értesíti a Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatalt (Nébih), közölve az intézkedés okát [8]. 

Ha valaki forgalmazni szeretné a termékét, az OGYÉI-nél kell bejelenteni, amely 

során a készítményt notifikálják, bejegyzik. Az élelmiszerek jelölésére vonatkozó általános 

szabályokon kívül az étrend-kiegészítők jelölésénél az alábbiakat is fel kell tüntetni:  

 A termékek étrend-kiegészítő megnevezéssel hozhatók kereskedelmi forgalomba, 

melyhez kapcsolódóan jelölni kell a jellemző tápanyagcsoportok vagy összetevők 

nevét, vagy utalni kell a tápanyagok vagy összetevők jellegére. 

 Fel kell tüntetni a készítmény napi fogyasztásra ajánlott mennyiségét; 

figyelmeztetést, hogy a fogyasztó az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje 

túl, illetve hogy a termék kisgyermekek elől elzárva tartandó. 

 Arra vonatkozó állítást is el kell helyezni, hogy az étrend-kiegészítő nem 

helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. 
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A termékkörrel kapcsolatos legnagyobb probléma, hogy nem követelmény a 

biztonságosság és a pontos összetétel bizonyítása. Az OGYÉI honlapján található adatok 

alapján Magyarországon jelenleg 14 292 bejelentett étrend-kiegészítő van [9]. 

 

 

3.2. Speciális gyógyászati célra szánt tápszerek 

 A speciális - gyógyászati célra szánt - tápszerekre vonatkozó specifikus előírásokat 

a 24/2003. (V. 9.) ESzCsM rendelet illetve a 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 

tartalmazza. „A speciális gyógyászati célra szánt tápszer olyan különleges táplálkozási 

igényt kielégítő élelmiszer, amely olyan betegek kizárólagos vagy részleges táplálására 

szolgál, akiknél a természetes eredetű tápanyagok vagy azok metabolitjainak felvétele, 

emésztése felszívódása, feldolgozása vagy kiválasztása korlátozott, csökkent, vagy zavart, 

valamint más orvosilag meghatározott tápanyagszükséglet áll fenn, és ez nem biztosítható 

a hagyományos étrend megváltoztatásával, más különleges táplálkozási igényt kielégítő 

élelmiszerrel vagy e kettő kombinációjával.[12]” Ezen termékeket hasonló módon 

szükséges bejelenteni, notifikálni az OGYÉI OÉTI Főigazgatósága felé, mint az étrend-

kiegészítőket, hiszen itt is élelmiszerekről van szó. A minőségi hibát szintén ide kell 

bejelenteni, és kivizsgálás után az OGYÉI a gyártást és a forgalmazást átmenetileg 

felfüggesztheti. 

A speciális tápszereknek több fajtája létezik: 

 az állandó tápanyagtartalmú készítmények, melyek egyedüli tápanyagforrásként is 

alkalmasak a betegek táplálására.  

 a meghatározott betegséghez, rendellenességhez készült tápszerek, melyek szintén 

egyedüli tápanyagforrást is jelenthetnek a páciensnek.  

 a harmadik típus szintén a betegséghez, rendellenességhez igazított tápanyag 

összetétellel rendelkező tápszer, amely viszont nem szolgálhat kizárólagos 

tápanyagforrásként.  

A tápszerek hatékonysága, biztonságossága jobban szabályozott, ugyanis a gyártó 

köteles minden gyártási tételből legalább három csomagolási egység megőrzését 

biztosítani legalább a minőség megőrzési idő végéig, valamint ezeket az OGYÉI kérésére 

rendelkezésre bocsátani. 

A termékek címkéjén a forgalmazó köteles feltüntetni a következő figyelmeztetéseket: 

 tájékoztatást, hogy a készítmény csak orvosi felügyelet mellett alkalmazható 
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 tájékoztatást, hogy a termék alkalmazható-e egyedüli tápanyagforrásként  

 tájékoztatást, ha a készítmény csak meghatározott korú betegek táplálására szolgál 

 figyelmeztetést, ha a készítmény veszélyeztetheti a betegségben nem szenvedő 

egyén egészségi állapotát 

Továbbá a termék címkéjén szerepelnie kell: 

 betegség, rendellenesség, egészségi probléma megnevezése, amelyre szánták a 

készítményt 

 figyelmeztetések, ellenjavallatok 

 a készítmény jellemzői: megnövelt, lecsökkentett, kivont, vagy módosított 

tápanyagtartalom 

 készítmény használatának leírása 

 

A speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerekről szóló új EU Bizottsági 

rendeletet már publikálták. A Bizottság 2016/128 felhatalmazáson alapuló rendelete a 

609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a speciális gyógyászati célra szánt 

élelmiszerekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények, tekintetében 

való kiegészítéséről 2016. február 22-én hatályba lépett. Az OGYÉI adatbázis alapján 

jelenleg 1238 termék van forgalomban Magyarországon [6] [11] [12]. 

 

 

3.3. Tradicionális növényi gyógyszerek 

 Jogszabályi alapját az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet képezi. „Olyan növényi 

gyógyszer, vagy annak kombinációja, amely kizárólag az adott hatáserősségre és 

adagolásra jóváhagyott javallat alapján orvosi felügyelet, diagnózis és rendelvény nélkül 

alkalmazható.” A készítmények forgalmazásához egyszerűsített kérelmet kell benyújtani 

az OGYÉI-nak, amely szerv forgalomba hozatali engedélyt bocsát ki a gyártónak, ha a 

termék a követelményeknek megfelel. A hagyományos növényi gyógyszerként történő 

forgalomba hozatali engedély megadásához a terméknek a kérelem időpontját megelőzően 

legalább 30 éves időtartamon keresztül gyógyászati használatban kell lennie, ebből 

legalább 15 évig az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban. Amennyiben a készítményt 

régóta alkalmazzák, hatásossága és biztonságossága a tapasztalatok alapján bizonyított, 

vagyis az alkalmazási feltételek betartása mellett a készítmény nem ártalmas az egészségre, 

akkor nem szükséges preklinikai és klinikai vizsgálat elvégzése. Mellékhatás vagy annak 
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gyanúja esetén szintén a gyógyszerészeti államigazgatási szerv, azaz az OGYÉI az 

értesítendő szerv. A termékek publikus nyilvántartása az 

http://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis oldalon elérhető. A listával azonban az a probléma, 

hogy az összes forgalomba hozatali engedéllyel tartalmazó gyógyszert tartalmazza, és nem 

lehet kiválogatni belőle a tradicionális növényi gyógyszereket, így sajnos nem lehet 

megmondani, hogy jelenleg hány darab ilyen típusú készítmény van forgalomban [13], 

[14]. 

 

 

3.4. Kozmetikumok 

 A gyógykozmetikum kategória megszűnt. „Kozmetikai termék minden olyan anyag 

vagy keverék, amely azt a célt szolgálja, hogy az emberi test külső részeivel vagy a 

fogakkal és a szájnyálkahártyájával érintkezésbe kerüljön, kizárólag vagy elsősorban azok 

tisztítása, illatosítása, kinézetük megváltoztatása, védelme, megfelelő állapotban tartása 

céljából, vagy a testszag megszüntetése érdekében. [15]” A kozmetikumokról nincs 

nyilvántartás, vagy ha van, akkor nem nyilvános. Engedélyezése során a felelős személy a 

kozmetikai termék forgalomba hozatala előtt a Bizottság rendelkezésére bocsátja a 

termékkel kapcsolatos információkat CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) 

portálon keresztül. A termékek felügyeletét az OGYÉI OÉTI Főigazgatósága végzi, illetve 

a mellékhatásokat is ide kell bejelenteni [6]. 

 

 

3.5. Orvostechnikai eszközök 

 Az 1997. évi CLIV törvény értelmében orvostechnikai eszköznek minősül: 

„Minden olyan, akár önállóan, akár más termékkel együttesen használt készülék, 

berendezés, anyag, szoftver vagy más termék, amely a gyártó meghatározása szerint 

emberen vagy emberből származó mintán történő alkalmazásra szolgál”. Az eszköz akkor 

hozható forgalomba, illetve vehető használatba, ha a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 

előírásainak megfelelően CE jelöléssel van ellátva [16]. A termékekről nincs nyilvános 

adatbázis. Az eszközök, termékek felügyeletét korábban az Egészségügyi Engedélyezési és 

Közigazgatási Hivatal Orvostechnikai Főosztálya (ENKK OTIG) végezte [6], a feladatokat 

2017. január 1-től az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) Emberi Erőforrás 

Fejlesztési Főigazgatóság látja el. 

http://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis
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3.6. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények 

 A 10/1987. (VIII. 19.) EüM rendelet alapján gyógyszernek nem minősülő 

gyógyhatású készítmény „az a természetes eredetű anyagot tartalmazó készítmény, amely 

kedvező biológiai hatással rendelkezik, orvosi előírás nélkül is alkalmazható és amely 

előírásszerű használat esetén egészségi ártalmat nem okoz. [17]” A kategória 1987 óta 

létezik Magyarországon. A készítményeket az OGYÉI nyilvántartásba veszi és a 

forgalomba hozataltól számított 5 évig tartja nyilván. A termékek felügyeletét szintén ez a 

szerv végzi. A készítmények publikus nyilvántartása megtalálható az OGYÉI honlapján. 

Eszerint jelenleg Magyarországon 989 gyógytermék van forgalomban [18]. A 

termékkörnek a 10/1987. (VIII. 19.) EüM rendelet alapján négy alkategóriája van, 

amelyeket az I. táblázatban foglaltam össze. 

 

I. táblázat: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények kategóriái [17] 

  

A 2011. január 1-i rendelet alapján a növényi összetevőt is tartalmazó készítmények 

kérhették a termék gyógyszerré vagy más termékké való átminősítését. A törvény hatályba 

lépését követően új gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény nyilvántartásba 

vételére és forgalomba hozatalának engedélyezésére eljárás nem indítható. A 2011. 

március 31. napján forgalomban lévő termékek, melyek sajátságaikat tekintve 

hagyományos növényi gyógyszer kategóriába sorolhatók, „gyógyhatásra való 

hivatkozással lejárati idejükig, de legkésőbb 2013. április 1. napjáig forgalmazhatók” [19]. 

A legtöbb gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény étrend-kiegészítőként lett 

regisztrálva, mivel sok esetben nem tudták bizonyítani a növényi összetevő jelenlétét.  A 

Jelzés Követelmény 
Készítmény feliratának 

alaptípusa 

IA megfelel a 8. §-ban előírtaknak .........(kezelésére) alkalmazható szer 

IB 

megfelel az IA követelményeinek, ezen kívül 

bizonyítható, hogy a készítményt a nép- 

gyógyászatban a deklarált tünetek kezelésére 

alkalmazzák 

.........(kezelésére) a 

népgyógyászatban használt szer 

II 
megfelel az IA követelményeinek, ezen kívül 

deklarált hatását állatkísérletek bizonyították 

.........(kezelésére) kísérletekben 

alkalmasnak talált szer 

III 

megfelel a II követelményeinek, ezen kívül 

deklarált hatását az OGYI által előírt  

gyógyintézeti vizsgálatok bizonyították 

.........(kezelésére) orvosilag 

alkalmasnak talált szer 
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kizárólag növényi összetevőt tartalmazó készítmények forgalmazói 2011. március 31-ig 

kérhették termékeik átminősítését gyógyszerré vagy más termékké. Növényi összetevőt 

nem tartalmazó készítmények gyártói időkorlátozás nélkül kérhetik termékeik 

átminősítését [19]. 

„Azok a gyógytermékek, amelyek nem kerültek át a hagyományos növényi 

gyógyszer kategóriába, de gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményként 

érvényes forgalomba hozatali engedéllyel rendelkeznek, 2013. április 1. napját követően is 

forgalomban maradhatnak gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény 

(gyógytermék) termékkategóriában.  Azon gyógytermékek forgalomba levő tételei, melyek 

nem hagyományos növényi gyógyszer kategóriába, hanem egyéb gyógyszerré minősültek 

át, lejárati idejük végéig forgalomban maradhatnak [19].” 

A gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek 3 kategóriába kérhették az 

átsorolásukat. Egyrészt OTC gyógyszer kategóriába, melynél követelmény volt a 

megfelelő vizsgálatok elvégzése. Másrészt tradicionális növényi gyógyszer kategóriába, 

ahol a feltétel a természetes anyagok jelenlétének igazolása a készítményben. Ezen kívül 

átkerülhettek a gyógyszernek nem minősülő termékkör egyéb kategóriáiba is, úgy, mint 

étrend-kiegészítő, CE engedéllyel rendelkező készítmények, speciális tápszerek. 

 

 

2. ábra: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek átsorolása 

 

 

Gyógyszernek 
nem minősülő 
gyógyhatású 
gyógytermék 
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gyógyszer 
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Hagyományos 
növényi 

gyógyszer 
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3.7. OTH engedéllyel rendelkező gyógyvizek és biocid termékek 

 A gyógyvizek és biocid termékek engedélyezését és felügyeletét az Országos 

Tisztifőorvosi Hivatal végzi. Nyilvántartásukról jelenleg nincs elérhető lista. Gyógyvíz 

esetén a víznyerőhely üzemeltetője időszakos minőségellenőrző vizsgálatot köteles - saját 

költségére - végeztetni. Biocid termékek esetén műszaki dokumentációt szükséges 

benyújtani az OTH felé engedélyeztetéskor (terméktípus, csoport, hatóanyagok, 

nyilatkozat). Mellékhatás illetve nem megfelelőség esetén az Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat Országos Kémiai Biztonsági Intézet felé kell bejelentést tenni [6]. 

Az Országos Kémiai Biztonsági Intézet az Országos Közegészségügyi Központba 

integrálódott az ÁNTSZ további Intézeteivel 2015 márciusától, míg az OTH feladatait az 

ÁEEK vette át 2017. január 1-től.  

 

 

3.8. Gyógynövények 

 Nyilvántartásuk nincs. Lehetnek mono-, illetve többkomponensű teák is. Több 

komponens esetén, ha hivatkoznak gyógyhatásra, akkor gyógyszerként vagy 

gyógytermékként az OGYÉI felé kell benyújtani az engedélyezési kérelmet, ha nincs 

gyógyhatásra hivatkozás, akkor az OÉTI-nek kell notifikálnia, mint élelmiszer [6]. 

 

 

3.9. Problémák a gyógyszernek nem minősülő termékkörrel kapcsolatban 

 A legnagyobb probléma a termékkörrel kapcsolatban talán az, hogy a 

készítményeknek nem lenne szabad gyógyhatást tulajdonítani, mégis sok esetben 

előfordul, ezáltal a betegeket, fogyasztókat becsapják, ami a pénzbeli megkárosításon túl 

súlyos egészségügyi következményekkel is járhat. A termékek bejelentésekor még lehet, 

hogy nincs feltüntetve, de a reklámozás során már megjelenhet gyógyhatásra való utalás. 

Ez azért tilos, mert ellentétben a gyógyszerekkel, ezekkel a készítményekkel nem 

végeznek klinikai vizsgálatokat, így nincs megbízható, releváns, hiteles információ a 

hatásaikról és mellékhatásaikról. 

 A termékek minősége és hatóanyagainak mennyisége is kétséges. A gyógyszerek 

esetében a megengedett hatóanyag mennyiségének eltérése maximum +/- 3-5% lehet, 

emellett pedig gyógyszerkönyvi minőségűnek kell lennie. Ezzel szemben a gyógyszernek 

nem minősülő termékkör esetében a hatóanyag eltérés +/- 50% is lehet, és a készítmény 
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csak élelmiszer minőségű [1]. Az étrend-kiegészítőkben jelenlevő, veszélyforrást jelentő 

összetevők két nagy csoportra oszthatók. Lehetnek olyan anyagok, amelyeket a címkén 

feltüntettek, ezek felismerhető kockázatot jelentenek, de megjelenhetnek rejtett összetevők 

is a termékekben, amelyek a címkén nem szerepelnek, így rejtett a kockázat. Ezeket a II. 

táblázatban foglaltam össze. A címkén nem jelzett összetevőkkel kapcsolatos egészségügyi 

kockázat nyilvánvalóan meghaladja az ismert hatóanyagokból származóét, mivel míg az 

utóbbit ismerjük, így figyelembe vehetjük, addig az előbbit nem ismerjük, így nem, vagy 

nehezen tudjuk elkerülni.  

 

II. táblázat: Az étrend-kiegészítők összetevőivel kapcsolatos azonosítható kockázatok [20] 

Szándékosan hozzáadott összetevők 

(termékcímkén megjelennek) 

Nem szándékosan hozzáadott összetevők 

(termékcímkén nem jelennek meg) 

aktív hatóanyagok,  

illetve ezeket tartalmazó összetevők 

környezeti szennyezők: PCB, PAH, 

nehézfémek, növényvédőszer-maradványok 

stb. 

adalékanyagok: antioxidánsok,  

emulgeálószerek, 

savanyúságszabályzó szerek, 

stabilizátorok, csomósodást gátló 

anyagok, fényezőanyagok 

mikrobiológiai szennyezők 

színezékek, tartósítószerek,  

édesítőszerek, aromák 
csomagolóanyagból kioldódó szennyezők 

oldószerek, technológiai 

segédanyagok  

(a címkén nem, de a termék  

gyártmánylapján megtalálhatók) 

véletlen hamisítás 

 
szándékos hamisítás 

  

A rejtett összetevők jelenléte adódhat véletlen hibából, illetve szándékos 

hamisításból. Véletlen tévedés kapcsán volt, hogy egy kínai eredetű fogyókúrás termék 

készítése során egy ártalmatlan növényfajt, a Stephania tetrandanra-t összekeverték egy 

hasonló kinézetű, ám igen veszélyes, nefrotoxikus és karcinogén arisztolochiasavat 

tartalmazó Aristolochia fanghci-val [20]. Véletlen tévedés ma is előfordulhat, a szándékos 

hamisítás azonban jóval elterjedtebb probléma. A leggyakrabban érintett termékcsoportok 

közé tartoznak a férfiak számára előállított potencianövelő szerek, amelyekben johimbin 

vagy szintetikus foszfodiészteráz-gátlók jelennek meg (például sildenafil, vardenafil, 

tadalafil), amelyek vényköteles szerek, mégis felhasználják őket, de a termékre azt írják, 

hogy természetes összetevőket tartalmaz. 2010. nyár elején hazánkban is nyilvánosságra 

kerültek olyan laboratóriumi vizsgálati eredmények, amelyek ezt alátámasztják: férfiak 
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számára potencianövelésre szánt, kizárólag növényi összetevőket tartalmazó termékekként 

hirdetett étrend-kiegészítőkben szintetikus foszfodiészteráz-gátlók jelenlétét mutatták ki. A 

testtömeg-csökkentésre ajánlott termékek is hatalmas népszerűségnek örvendenek, 

melyekben a már gyógyszerként is betiltott sibutramin, továbbá fenfluramin, fenolftalein, 

szinefrin, efedrin fordulhatnak elő. Ugyancsak gyakori a teljesítményfokozók, izomtömeg-

növelők anabolikus szteroidokkal, efedrinnel, koffeinnel történő „kiegészítése”. 2009 

tavaszán nagy visszhangja volt a Fortodol nevű, nimesuliddal (NSAID) szennyezett étrend-

kiegészítő fogyasztása miatti észak-európai haláleseteknek [20]. Azóta számos, hasonló 

területre javasolt termékben mutatták ki a hazai hatóságok e hatóanyagok jelenlétét. Ezek 

az esetek rámutattak arra, hogy ezen termékkörök kockázata igen nagy, és rávilágított ara, 

hogy a notifikációjukat, nyilvántartásukat és ellenőrzésüket  szükséges lenne 

megszigorítani, azonban mindezidáig ezt nem sikerült megvalósítani. Az alábbi diagramon 

a 2004 és 2014 között bejelentett és kifogásolt étrend-kiegészítők számát mutatom be [20]. 

 

 

3. ábra: Bejelentett és kifogásolt étrend-kiegészítők száma (2004. május – 2014. április 

között) [20] 

 

Szintén gondot jelenthet, hogy ezek a készítmények reklámozhatók, így 

könnyebben eljutnak a betegekhez, mint a gyógyszerek, és nagy népszerűségnek is 

örvendenek. A termékek száma évről évre nő. Sok esetben szedik őket gyógyszereik 

mellett, anélkül, hogy tisztában lennének a készítmények veszélyeivel, kockázataival, és 

anélkül, hogy tudatnák azt kezelőorvosukkal vagy a gyógyszerésszel. Ezzel megnövelik az 
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interakciók veszélyét, amely a gyógyszeres terápia hatástalanságához, mellékhatások 

kialakulásához vezethet, valamint az adherencia csökkenésével is járhat. Az egyén 

egészségi állapotán kívül ez hosszútávon, társadalmi szinten az egészségügyi gazdasági 

kiadások növekedését is vonzza magával, hiszen emelkedni fognak a betegre fordított 

gyógyszerkiadások, kórházban töltött napok száma, betegellátás mértéke, stb. 

A gyógyszernek nem minősülő termékkör a rengeteg újonnan megjelenő 

készítmény miatt átláthatatlan, követhetetlen, nincs egy hiteles nyilvántartás a termékekkel 

kapcsolatban. Emiatt háttérbe szorul a gyógyszerek és az egyéb termékek közti 

kölcsönhatások figyelembe vétele, szűrése. 

A technológiai fejlődés eredményeképpen kialakult a gyógyszerek és egyéb 

termékek internetes reklámozása és forgalmazása is. 2014 áprilisában 32 bejelentett, 

engedéllyel rendelkező, online, gyógyszert értékesítő hely működött az országban [21]. A 

legálisan működő „online patikák” száma azonban eltörpül a több tízezer illegális, 

gyógyszert forgalmazó honlap mellett. Ez a hatalmas kínálati oldal a fogyasztók óriási 

keresleti igényét kívánja kielégíteni, ugyanis hazai és nemzetközi felmérések alapján az 

európai és amerikai lakosság kb. 6-8%-a rendelt már gyógyszert interneten keresztül. 

Becslések szerint az Egyesült Királyságban közel 2 millió ember rendel receptköteles 

gyógyszert online [21]. Természetesen a gyógyszernek nem minősülő termékkör esetében 

ezek a számok még nagyobbak lehetnek. Habár a fogyasztók számára rengeteg előnyt 

jelenthet az online termékvásárlás – kényelem, non-stop elérhetőség, anonimitás, idősek és 

mozgáskorlátozottak számára is hozzáférhetőség, termék és ár összehasonlításának 

lehetősége, olcsóbb ár, stb. - nem szabad megfeledkezni a rengeteg hátrányról sem. Ezek 

lehetnek például a személyes kommunikáció, kiszállítás elmaradása, járulékos költségek 

(pl.: kiszállítás díja), gyógyszerész-beteg találkozás hiánya, helytelen szállítás és tárolás, 

nem megfelelő beteg-együttműködés, abúzus, polifarmácia és interakciók kialakulásának 

veszélye, stb. [21]. Az illegális oldalakról beszerzett termékek esetében természetesen a 

legnagyobb problémát a nem megfelelő minőségből adódó lehetséges egészségügyi károk 

jelentik. 
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4. A Ginkgo biloba 

 A Ginkgo biloba L. – magyarul páfrányfenyő – a Ginkgoaceae családba tartozó 

növényfaj. Lombhullató, egyszikű, kétlaki fa. A Ginkgo az egyik leghosszabb életű 

növény, ezer évnél idősebb példányok is ismeretesek. Mintegy 200 millió évvel ezelőtt a 

földtörténeti őskorban fejlődhetett ki [22]. 

A gyógyászatban a jellegzetes levelét és a magját használják fel (4. ábra). A levél 

tartalmaz aminosavakat (pl.: 6-hidroxikinureninsavat, amely a triptofán egy metabolitja), 

flavonoidokat (pl.: bilobetin, ginkgetin, kvercetin, stb.) és glikozidjaikat, 

proantocianidineket és diterpéneket (bilobalid és gingkgolid A, B, C). A mag fő 

komponensei az alkaloidok (ginkgotoxin), cianogén-glikozidok és fenolok (pl.: bilobol, 

cardanol). Kínában a Ginkgo leveleit szív- és tüdőbetegségekre ajánlják, különösképpen az 

asztma kezelésére. A magokat köhögéscsillapítóként és köptetőként alkalmazzák Kínában 

és Japánban, valamint élelmiszerként is felhasználják a Távol-Keleten. A nyugati orvoslás 

inkább a növény leveleit hasznosítja, értágító hatása miatt elsősorban a mikrocirkuláció 

fokozására, főként az agyi vérátáramlás serkentésére és a demencia (öregkori elbutulás), 

valamint a memória javítására. 

Viszonylag biztonságosnak mondhatók a készítményei, kevés mellékhatással bíró, 

jól tolerálható növényi szer. Enyhe mellékhatások ritkán, de jelentkezhetnek, úgy mint 

gasztrointesztinális zavarok vagy fejfájás. A termésének húsával érintkezve vagy azt 

fogyasztva súlyos allergiás reakciót válthat ki, amelynek tünetei ödéma, hólyagosodás, 

bőrpír és viszketés. A mag 4-O-metilpiridoxint tartalmaz, így fogyasztása ételmérgezéshez 

vezethet, amelyet görcsök és eszméletvesztés kísérhet, és amely akár halálos kimenetelű is 

lehet. Szokásos napi dózisa a levél kivonatát tekintve 80-120 mg naponta: száraz kivonat 

esetén 40 mg napi háromszor, folyadék esetében pedig (1:1 arányban) háromszor 0,5 ml 

naponta. Terhesség és szoptatás alatt biztonságossági okokból a növényből készült 

kivonatok használata kontraindikált [23]. 
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4. ábra: A Ginkgo biloba levele és magja 

 

4.1. A Ginkgo biloba kölcsönhatás szempontjából fontos ismeretei, 

jellemző kölcsönhatásai 

 Állatkísérletes tanulmányok alapján a ginkgolidok kompetitíven gátolják a 

vérlemezke aktiváló faktor (PAF) receptorához való kötődését, ezzel antagonizálva a 

thrombusképződést [23]. Ezen reakció miatt a ginkgo addicionálhatja az orális 

antikoagulánsok – pl.: warfarin – és a trombocitaaggregáció gátlók – pl.: aspirin – hatását 

[23], humán klinikai vizsgálatok azonban ezt egy másik forrás szerint nem támasztják alá 

[24]. Egy harmadik forrás szerint azonban igenis releváns a vérzés veszélye ezen 

készítmények együttes szedésekor, sőt ez alapján kifejezetten nagy egészségügyi rizikót 

jelent [25]. Ezekből az ellentétes információkból is jól látható, hogy az interakciók 

megítélése és osztályozása korántsem egyszerű feladat. 

 A ginkgo kivonatnak feltételezett hatása lehet több CYP izoenzimeire és a P-

glikoproteinre, bár számos kutatás azt támasztja alá, hogy nincs, vagy minor [24]. Egy 

másik forrás szerint a rendelkezésre álló adatok ellentmondásosak, így a pontos hatás nem 

megjósolható [25]. 

Néhány esettanulmány alapján azt lehet mondani, hogy az antipszichotikumként 

használt risperidonnal kombinálva priapizmus – kóros, több napon át tartó erekció – 

alakulhat ki, mivel a CYP3A4 és CYP2D6 enzimeken keresztül biotranszformálódik. Az 

atípusos antidepresszáns trazodonnal együtt szedve kóma, az antikonvulzív valproinsavval 

és fenitoinnal (CYPC19 szubsztrátok) halálos kimenetelű görcsroham, az antivirális, reverz 

transzkriptáz gátló efavirenzzel pedig a gyógyszer hatástalanságának veszélye áll fenn 

[24]. 
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 A CYP450 enzimeire induktoros és inhibitoros hatást is kifejthet. Az orális 

antidiabetikum tolbutamid esetében csökkentheti a szer hatását, mivel szer a CYP2C9 

enzim szubsztrátja, és megnövelheti a metabolizmusának mértékét, ezzel csökkentheti a 

plazmakoncentrációját. Ezzel szemben CYP3A4 enzimen metabolizálódó midazolám 

koncentrációját megnövelheti és csökkentheti a clearence-t. Patkányokban növelheti a 

CYP1A2 aktivitását, ezzel csökkentve pl.: a teofillin plazmaszintjét. A ginkgo tiazid 

diuretikumokkal való kölcsönhatása szintén ismert, a két szer együttszedése során 

vérnyomás-emelkedés állhat fent. [25]. Az omeprazol – révén, hogy CYP2C19 szubsztrát – 

plazmaszintjét is csökkentheti, ezzel gyengítve a hatását [24]. 
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5. A ginzeng 

 A „ginzeng” elnevezés tulajdonképpen több növényfaj összefoglaló neve. 

Legfontosabb képviselői a Panax ginseng C.A. Mey. [ázsiai (koreai) ginzeng], a Panax 

quinquefolius L. [amerikai (kanadai) ginzeng], az Eleutherococcus senticosus (Rupr. & 

Maxim.) Maxim. (tajgagyökér, szibériai ginzeng) és a Panax pseudoginseng Wall. var. 

notoginseng (Burk.) F.H. Chen ex C.Y. Wu et K.M. Feng (hamis ginzeng, sanchi ginzeng). 

Mindannyian az Araliaceae család tagjai [23]. 

 

5.1. Panax ginseng 

A gyógyászatban leggyakrabban felhasznált faj a ginzengfajok közül a Panax 

ginseng. A tradicionális kínai gyógyászatban többezer éve alkalmazzák. Kínában és 

Koreában őshonos. Napjainkban már csak ritkán fordul elő vadon, de nagy tömegben 

termesztik őshazáján kívül, pl. Oroszországban vagy Japánban is. A P. ginsenget mint az 

egyik legrégebben termesztett és alkalmazott gyógynövényt tartják számon, termesztése 

többszáz éve folyik. Egyike a legdrágább és felmérések szerint a leggyakrabban 

fogyasztott növényi termékeknek a világon. Egy felmérés szerint az USA-ban az ötödik 

leggyakrabban alkalmazott gyógynövény [25]. 

Drogként használt része a kb. 60 cm magas, legalább 4 éves növény gyakran 20 cm 

hosszúra is megnövő gyökere (5. ábra) [26]. A VIII. Magyar Gyógyszerkönyv leírása 

alapján a Ginseng radix a növény szárított, egész vagy aprított gyökere. A húsos, 

halványsárga, többszörösen elágazó gyökér jellegzetes szagú, egyszerre édes és keserű ízű 

[27]. Az ún. „fehér ginzeng” az ázsiai ginzeng szárított, egész vagy aprított gyökere, a 

„piros ginzenget” pedig a szárítás előtt gőzzel kezelik, majd szárítják, így hatóanyagai 

részben átalakulnak, ezáltal a szárított ginzenghez képest részben eltérő farmakológiai 

hatásokat mutatnak [23]. 

Fő hatóanyagai, a ginzenozidok, amelyek a triterpén szaponinok közé tartoznak, 

általában 2-3 %-ban találhatók meg a növényben, és egymástól többnyire az aglikonhoz 

kapcsolódó cukorkomponensekben különböznek. Ezen kívül többek között 

poliszacharidokat (panaxánok, ginzenánok) és poliacetiléneket (panaxinol, panaxadol, 

panaxatriol) tartalmaz. Mivel a farmakológiai aktivitást a szteroid-szaponinok csoportjába 

tartozó ginzenozidoknak tulajdonítják, a termékeket is általában ezekre a hatóanyagokra 

standardizálják [26]. Egyéb összetevői közé tartoznak az illóolajok (limonén, terpineol, 

ginzenol, eukaliptol, citrál), zsírok, ß-amiláz , B vitaminok és ásványi anyagok [23]. 
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A gyógyászatban felhasználási területei az adaptogén tulajdonsága miatt a 

gyengeség, álmatlanság étvágytalanság, emésztési zavarok, szexuális problémák kezelése, 

fizikai és mentális teljesítmény fokozása, ill. az öregedéssel járó panaszok enyhítésére is 

alkalmazzák [23] [26]. Ezen kívül élelmiszerként, mint fűszer is használatos. 

Dózisa különbözik rövid-, illetve hosszabbtávú kezelés esetén. Rövidtávú 

alkalmazása fiatal és egészséges egyéneknek ajánlott, napi 0,5-1 g gyökérdrog 2 részletben 

elosztva, körülbelül 15-20 napig. Ezután a kúrák között 2 hét szünet ajánlott. Az adagokat 

ajánlott reggel – 2 órával étkezés előtt – és este – nem kevesebb, mint 2 órával étkezés után 

– bevenni. Hosszú távú szedésük idősebb embereknek ajánlott. Ebben az esetben a napi 

adag 0,4-0,8 g gyökérdrog [23]. A kezelés ajánlott időtartama maximum 3 hónap, mivel 

hosszútávon befolyásolhatja a hormonrendszert [26]. 

A ginzeng jól tolerálható, mellékhatásokat csak ritkán okoz. Magasabb dózisban 

előfordulhat idegesség, ingerlékenység, bőrkiütés, hasmenés, álmatlanság, magas 

vérnyomás, amely tünetek koffein tartalmú italokkal együtt fogyasztva nagyobb 

valószínűséggel jelentkezhetnek. Nem bizonyítottan mutagén vagy teratogén hatású, de 

biztonságossági okokból terhesség és szoptatás alatt alkalmazása ellenjavallt [23] [26]. 

 

 

5. ábra: A Panax ginseng gyökere [28] 
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5.2. Panax quinquefolius L. 

A Panax quinquefolius L. (amerikai vagy kanadai ginzeng) Észak-Amerikában 

őshonos évelő, lágyszárú növény. A 18. században egy francia jezsuita egy kanadai indián 

törzsnél töltött évei alatt ismerte meg ezt az ázsiai ginzenghez hasonló hatású növényt, és 

felfedezése olyan sikeres volt, hogy néhány évvel később már exportálni kezdték Kínába. 

A P. ginseng és a P. quinquefolius egymástól morfológiailag nehezen megkülönböztethető, 

elkülönítésükre gyakran alkalmaznak mikroszkópos vagy műszeres analitikai (TLC, 

HPLC) módszereket. Az amerikai ginzeng kb. 60 cm magas évelő lágyszárú növény, fehér 

vagy világosbarna, elágazó gyökere hosszabb, a másodlagos gyökerek vastagabbak, mint 

az ázsiai ginzeng esetén, és felületén keresztirányú barázdák húzódnak (6. ábra) [29]. 

Hatóanyagai nagyrészt megegyeznek az ázsiai ginzengben található 

ginzenozidokkal, azonban míg az amerikai ginzeng egyetlen fő komponense az Rb-1, az 

ázsiaié emellett a Rc és Rg-1 ginzenozidok is. Felhasználási és mellékhatás profilja hasonlít 

az ázsiai ginzengéhez [24]. 

 

 

6. ábra: A Panax quinquefolius gyökere [30] 

 

5.3. Panax pseudoginseng Wall. var. notoginseng 

 A Panax pseudoginseng Wall. var. notoginseng (Burk.) F.H. Chen ex C.Y. 

Wu et K.M. Feng (hamis ginzeng vagy sanchi ginzeng) szintén az Araliaceae családba 

tartozó, Kelet-Ázsiában őshonos faj. Gyógyászati céllal a Panax ginseng iránti egyre 

fokozódó igény miatt kezdték el alkalmazni, az erre irányuló első feljegyzések a 16. század 

végéről származnak. Napjainkban a többi ginzeng fajhoz hasonlóan többfelé termesztik 

[26].  



28 

A VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben megtalálható a drog Notoginseng radix 

(hamisginzenggyökér) néven, és a növény vízgőzzel kezelt és szárított, egész vagy aprított 

főgyökere a másodlagos gyökerek nélkül. A drog henger vagy kúp alakú, legfeljebb 6 cm 

hosszú és 4 cm átmérőjű. Külső felszínén barnásszürke vagy sárgásszürke színű 

keresztmintázat és az oldalgyökerek eredésének hegei látható. A Gyógyszerkönyv szerint 

min. 3,8% összginzenozidot kell tartalmaznia ginzenozid Rg1 és Rb1 összegére 

vonatkoztatva [27]. 

Tradicionálisan gyulladásos állapotok, fájdalmak, traumás sérülések, külső és belső 

vérzések kezelésére alkalmazzák. In vitro és állatkísérletekben kimutatták többek között 

gyulladáscsökkentő, hepatoprotektív, antiproliferatív, proapoptotikus és vérzési időt 

csökkentő hatásait. A hamis ginzenggel eddig csak viszonylag kevés és esetenként 

kérdéses értékű humán vizsgálatot végeztek, amelyekben a kivonatok gátolták a 

trombocitaaggregációt, elősegítették az agyvérzés utáni rehabilitációt, ill. fokozták a 

teljesítő- és állóképességet. Mivel a hagyományos alkalmazásban szereplő indikációkat 

(keringési betegségek, vérzéscsillapító hatás) nem támasztja alá meggyőző számú humán 

klinikai vizsgálati eredmény, ezért a drognak széles körben elfogadott és megalapozott 

adagja sincs. A hamis ginzeng az előző fajokhoz hasonlóan jól tolerálható, csak ritkán és 

enyhe mellékhatásokat jelentettek, néhány esetben allergiás reakciót tapasztaltak 

kombinációs készítmények esetén [26]. 

 

 

7. ábra: A Panax pseudoginseng Wall. var. notoginseng gyökere [31] 
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5.4. Eleutherococcus senticosus 

 Az Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim (tajgagyökér vagy 

szibériai ginzeng) a Távol-Keleten, Kínában és Szibériában őshonos, az előző fajokhoz 

hasonlóan szintén az Araliaceae családba tartozó, 2-6 m magasra is megnövő (fél)cserje 

[32]. A drog a szibériai ginzeng szárított, egész vagy aprított föld alatti részeiből áll. A 

gyökér szabálytalanul hengeres, göcsörtös felületű, 1,5-4 cm átmérőjű, szürkés- vagy 

feketésbarna színű felszínén hosszanti barázdák húzódnak (8. ábra) [27]. 

 Fő hatóanyagai az eleuterozidok, amely egy heterogén csoport, és több összetevőt 

jelent, köztük megtalálhatók lignánok, szterinek, kumarinok, fenilpropán-származékok, 

mono- és poliszacharidok, stb., de az ázsiai ginzenggel ellentétben szaponin tartalma 

alacsony. A szibériai ginzenget szintén, mint adaptogén növényt tartják számon, így 

fáradtság és stressz ellen, a szellemi teljesítőképesség fokozására, az immunrendszer 

stimulálására ajánlják. Kontraindikáció és mellékhatásai is hasonlóak az előzőekben 

ismertetett ginzeng fajokéhoz [23]. 

 

 

8. ábra: Eleutherococcus senticosus gyökere [33] 
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5.5. A ginzeng kölcsönhatás szempontjából fontos ismeretei, jellemző 

kölcsönhatásai 

 A ginzengfajok nagyban megegyező összetevői és az emberi szervezetre gyakorolt 

hatásai révén sok esetben hasonló kölcsönhatásokat is eredményeznek.  Egyes 

tanulmányok szerint nincsenek hatással a CYP450 enzimek által katalizált 

biotranszformációkra, egyedül a CYP2D6 enzimet gátolhatják. A vér glükóz szintjét 

csökkenthetik, így antidiabetikumokkal együtt szedve hipoglikémiát okozhatnak, ezért 

cukorbetegeknek nem ajánlott a szedésük. Strukturális hasonlóságokat mutatnak a bennük 

lévő glikozidok a digoxinnal, ezért farmakodinámiás interakció alakulhat ki együtt 

szedésükkor.  Ez főként a szibériai ginzengre jellemző. A ginzenozidok in vitro gátolják a 

trombocita-aggregációt. Klinikai tanulmányok során azt találták, hogy nincs ilyen 

szignifikáns hatása emberben, így elméletileg sem farmakokinetikai, sem –dinámiai 

interakció nem alakulhatna ki, ezt azonban megcáfolták bizonyos kutatások, melynek során 

kiderült, hogy a warfarin és egyéb orális antikoagulánsok, valamint az aszpirin hatását 

gyengíthetik a plazmakoncentráció csökkentésével. Az ázsiai ginzengnek esettanulmányok 

alapján egyéb komoly interakciói is lehetnek. Az antidepresszáns phenelzinnel együtt 

álmatlanság, remegés és fejfájás alakulhat ki, a tumorellenes imatinib metabolizmusát 

pedig meggátolja, így az akkumulálódva hepatotoxicitást okozhat. A ginzengnek 

kortikoszteroidszerű és ösztrogénszerű hatásait írták le, így az ilyen típusú hatóanyagokkal 

addíció léphet fel, így együtt szedésük ellenjavallt. Egyéb szerek hatásait is gyengíthetik, – 

pl. kacsdiuretikumok, anxiolitikumok, antihipertenzívumok, alkohol, antidepresszánsok, 

MAO-gátlók, hangulatstabilizálók és antiösztrogének – azonban az elérhető klinikai 

tanulmányok alapján ezek jelentősége csekély [24] [25]. 

 A legtöbb kölcsönhatás kutatása során azt találtam, hogy ezek klinikai relevanciája 

és azok értékelése nagyfokú diverzitást mutat a különböző tanulmányok és források között. 
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6. A grapefruit 

 A grapefruit – latinul Citrus x paradisi – a pomelo (Citrus maxima) és az édes 

narancs (Citrus sinensis L.) hibridje. Rendszertanilag a rutafélék (Rutaceae) családjába 

sorolható [34]. Az 1750-es években a Karib-térségben fedezték fel. Ma világszerte 

termesztik a trópusokon és a szubtrópusokon, legészakabbra Floridában és Izraelben, ahol 

az időnként kritikusan hideg hőmérséklet ellenére az export legnagyobb részét termelik 

meg. Egy felnőtt példány magassága 4,5-6 m. Az érett termés citromsárga, néhány fajta 

esetében kissé pirosas, átmérője 10-15 cm, átlagosan kétszer akkora, mint egy közepes 

narancs (a termés méretét a fajta és a termesztési feltételek határozzák meg). Több fajta 

termés húsa rózsaszín vagy piros. A termés közepén gyakran nagyobb üreg található. A 

szögletes, szabálytalan tojásdad mag világos sárgásbarna. Leginkább élelmiszernövény, a 

termését fogyasztjuk. Íze kesernyés, gyümölcsként vagy lekvárként is fogyasztható, 

nagyobb mennyiségben a termésből levet préselnek, és gyümölcsléként isszák [35].  

  Rendkívül egészségesnek tartják flavonoid tartalma miatt. Ezek lehetnek 

glikozidok (pl.: naringin) és aglikonok is, mint például galangin, kempferol, morin, 

naringenin és kvercetin. A flavonoidok antioxidáns hatással bírnak. A grapefruit ezeken 

kívül furanokumarin származékokat is tartalmaz, úgy mint a bergamottin, 6,7-

dihidroxibergamottin, bergapten, bergaptol, geranilkumarin és paradisin A. Ezek a 

vegyületek jelentősen fényérzékenyítő hatásúak. Az elérhető mag kivonat termékek 

esetében a kivonatoknak tulajdonított antimikrobiális hatásért a konzerválószer lehet a 

felelős (benzetónium-klorid, triclosan, metil-para-hidroxi-benzoát). A konzerválószerek 

jelenlétének az egyik lehetséges oka az, hogy ezek az anyagok a kivonat előállítása során 

kerülnek a készítményekbe [34]. 

 

9. ábra: A grapefruit termése 
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6.1. A grapefruit kölcsönhatás szempontjából fontos ismeretei, jellemző 

kölcsönhatásai 

 A grapefruit interakcióinak alapját a termésben lévő flavonoid és furanokumarin 

tartalom, különösen a naringin, naringenin és bergapten komponensek CYP3A4 

enzimgátló tulajdonsága képezi [36]. Azokkal a gyógyszerekkel, amelyek ezen az enzimen 

metabolizálódnak, súlyos kölcsönhatások alakulhatnak ki oly módon, hogy rendkívüli 

mértékben, megemelheti – akár az eredeti koncentráció 1600 %-ára – ezen szerek 

plazmakoncentrációját, ezáltal sok esetben toxicitást okozva [37]. 

Ennek a növénynek az interakciói több szempontból is sarkalatosak, és fontos 

hangsúlyozni. Egyrészt, mivel sok szer a CYP3A4 enzimnek a szubsztrátja, igen sok 

vegyülettel alakulhat ki kölcsönhatás. Másrészt, élelmiszernövény lévén gyümölcsként és 

üdítőitalként is találkozhatunk vele az élelmiszerboltok polcain, így nagy az esélye, hogy 

valaki gyógyszer mellé fogyasztja. Ezzel szemben sokszor egészségügyi szakembernek - 

például gyógyszerésznek a patikában - lehetősége sincs arra, hogy figyelmeztesse a beteget 

az esetleges kockázatokról, hiszen a beteg nem gyógyszertárban vásárolja a készítményt, 

ezért a gyógyszerész-beteg találkozás elmarad. Az átlagember nem is gondolná, hogy egy 

gyümölcs veszélyeztetheti a gyógyszeres terápiáját, ezért nem szól róla, hogy fogyaszt 

ilyet gyógyszerei mellé. 

A kalcium-csatorna blokkolók, leginkább a nifedipin, amlodipin, nicardipin, 

felodipin, nisoldipin, barnidipin, isradipin, verapamil, diltiazem orális biohasznosulását 

megemelve megnő a mellékhatások – ödéma, gyengeség, súlyos hipotenzió –  esélyének 

kialakulása. A daganatterápiában használatos, tirozin-kináz gátló erlotinib, nilotinib, 

crisotinib, sorafenib, venurafenib és imatinib, valamint a különböző infekciók kezelésére 

alkalmazott doxycyclin, erythromycin, primaquine, halofantrin, maraviroc, rilpivirin és 

kinin esetében „torsade de pointes” típusú aritmia és csontvelő-depresszió veszélye áll fenn 

együttes alkalmazás esetén. A triazolam és midazolam okozta szedációt felerősítheti. Az 

immunterápiában használt hatóanyagok közül a cyclosporin, everolimus, sirolimus, 

tacrolimus vesére és csontvelőre gyakorolt toxicitását fokozza. Az antiaritmiás 

amiodaronnal, dronedaronnal, sotalollal és kinidinnel, valamint az antianginás ivabradinnal 

aritmiák alakulhatnak ki. A mineralokortikoid-antagonista eplerenon és spironolakton 

alkalmazása során megnő az esélye a súlyos hiperkalémiának és aritmiáknak. A 

trombocitaaggregáció-gátló apixaban, rivaroxaban, ticagrelor hatóanyagokkal történő 

kezeléskor, valamint az orális antikoagulánsok esetében, például warfarin, a 
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gasztrointesztinális és egyéb vérzések fokozott veszélye áll fenn. Szintén megnő a 

lehetősége a „torsade de point” kialakulásának, valamint fokozza a szedációs hatását az 

opioid fájdalomcsillapítóknak (oxikodon, alfentanyl, fentanyl) és az antipszichotikum 

kvetiapinnak. Buspironnal, dextromethorphannal és ketaminnal együtt nagyfokú fáradtság, 

álmosság, szédülés, hallucinációk jelentkeznek. A hányáscsillapítóként használt 

domperidon esetében is kerülendő az aritmia veszélye miatt. A koleszterinszint csökkentő 

„sztatinok” – atorvastatin, fluvastatin, rosuvastatin, lovastatin, simvastatin, pravastatin – 

mellékhatásaként ismert rhabdomyolysis kockázata sokszorosára nő, ami rendkívül 

veszélyes akut veseelégtelenséghez vezethet. A trombocita-aggregáció gátló klopidogrel és 

acetilszalicilsav prodrugok, így ezek a szerek hatástalanok lehetnek vagy csökkenhet a 

hatásuk grapefruit fogyasztásakor, hiszen nem tudnak biotranszformálódni az aktív 

vegyületté, ezáltal képtelenek lesznek kifejteni a hatásukat [37] [38]. 
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7. Interakciók vizsgálata adatbázisok, kölcsönhatást szűrő 

programok alkalmazásával 

 A kölcsönhatásokat a ginkgo, a ginzeng, a grapefruit és a gyógyszerek között a 

„Stockley’s Herbal Medicines Interactions” c. könyvben kezdtem keresni. A talált 

adatokból egy összefoglaló táblázatot készítettem (III. táblázat). Az itt fellelt, 

kölcsönhatásokban feltételezetten nagyban szerepet játszó hatóanyagokat kikerestem, majd 

különböző internetes és egyéb adatbázisokban kutattam tovább. Az általam használt angol 

nyelvű adatbázisok: 

 Medscape (http://reference.medscape.com/drug-interactionchecker)  

 Drugs.com (https://www.drugs.com/drug_interactions.php)   

 Micromedex (www.micromedex.com)  

 Lexi (https://www.uptodate.com/drug-interactions/) 

A Medscape és a Drugs.com mindenki által hozzáférhető, regisztráció és előfizetés 

nem szükséges. A Micromedex és a Lexi fizetős, nem mindenki számára elérhető internetes 

adatbázisok, amelyekhez a PTE GYTK Gyógyszerészeti Intézeten keresztül fértem hozzá. 

A felhasznált magyar adatbázisok: 

 Pharmindex (https://www.pharmindex-online.hu/gyogyszerek/interakcio)  

 Novodata gyógyszertári expediáló program 

 OGYÉI gyógyszer és gyógytermék adatbázisa, valamint a bejelentett 

étrend-kiegészítőkről készült listája 

(https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/ 

https://www.ogyei.gov.hu/gyogytermek_adatbazis/ ) 

Ezen adatbázisokat, programokat úgy tudtam hasznosítani kölcsönhatások 

szűrésére, hogy kiválasztottam néhány gyakran használt, elterjedt gyári készítményt. Azért 

ezekre esett a választás, mert tapasztalataim és a megkérdezett, patikákban dolgozó 

gyógyszerészek véleménye szerint ezek a legnépszerűbb, leggyakrabban alkalmazott 

termékek. Az adatbázisokban való kutatásaim során próbáltam több termékcsoportból 

(gyógyszer, hagyományos növényi gyógyszer, gyógytermék, étrend-kiegészítő, stb.) 

származó készítményeket összehasonlítani annak érdekében, hogy reprezentatív 

eredményeket kapjak. A Pharmindex esetében rákerestem a feltételezetten kölcsönhatásba 

lépő hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerekre, míg a Novodata és az OGYÉI esetében a 

kiválasztott gyári készítményeknél megnéztem az alkalmazási előiratot, illetve 

http://reference.medscape.com/drug-interactionchecker
https://www.drugs.com/drug_interactions.php
http://www.micromedex.com/
https://www.uptodate.com/drug-interactions/?source=responsive_home#di-disclaimer
https://www.pharmindex-online.hu/gyogyszerek/interakcio
https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/
https://www.ogyei.gov.hu/gyogytermek_adatbazis/
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betegtájékoztatót, és kiszűrtem a kölcsönhatás szempontjából releváns információkat. 

Munkám során fontos és sarkalatos pontja volt a keresésnek, hogy a nevezéktant helyesen 

használjam, a szinonimákat és az aktív hatóanyagokat is összegyűjtsem az interakció 

kereséshez, hiszen így kaphattam átfogó, megbízható információt. A felhasznált 

adatbázisokról készült jellemzést a IV. táblázatban foglaltam össze. 
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III. táblázat: A ginkgo, a ginzeng és a grapefruit interakciói a „Stockley’s Herbal Medicines Interactions” c. könyv alapján [34] 

 Ginkgo biloba Ginzeng Grapefruit* 

Aminoglikozidok 

Amikacin indukálta ototoxicitás 

gyorsítása patkányok esetében. Klinikai 

vizsgálatokkal nem igazolt. 

Hatásmechanizmus nem ismert. 

- - 

Takrolimusz - - 

Megnövelheti a plazmaszintet akár 300 

%-kal, toxikussá téve azt. Nincs elegendő 

bizonyíték. 

Antiepileptikumok 

Görcskészség fokozódása fenitoin és 

valproát esetében. 

Feltételezett mechanizmusok: 

1. Ginkgo magok ginkgotoxint 

tartalmaznak (neurotoxin 4-O-

metopiridoxin), amely gátolja a 

glutamát dekarboxiláz 

aktivitását, amely görcsökhöz 

vezethet GABA szint 

csökkentése révén. 

2. CYP450 szupercsaládba tartozó 

CYP2C19 enzimnek a fenitoin 

szubsztrátja. Ezen enzim 

indukciójának útján növeli a 

fenitoin metabolizmuát, amely 

csökkenti annak szintjét. 

- 

Major, karbamazepinnel toxicitás léphet 

fel. A grapefruit a szert lebontó CYP3A4 

inhibitor, ezáltal jelentősen megnő a 

plazmaszint. 

Trombocita aggregáció 

gátlók 

Vérzési idő növelése, gyógyszerek 

(aspirin, klopidogrel, ticlopidin) 

trombocita aggregációt gátló hatásának 

növelése, vérzések kockázata növekszik. 

Ginkgolid B in vitro trombocita 

aktivációt gátolja. 

- - 
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Benzodiazepinek 

Gyenge interakció, nőhet és csökkenhet 

is a plazmaszint. Alprazolam és 

midazolam CYP3A4 szubsztrátjai, a 

metabolizumus gyengén gátlódhat, de 

akár indukálódhat is. 

Alprazolam farmakokinetikáját nem 

módosítja. Midazolam metabolizmusát 

gyengén fokozhatja CYP3A4 indukció 

révén, de a bizonyítékok vitatottak. 

Diazepam és midazolam szintjét 

megemeli, gyakorlatban kis jelentőségű 

interakciók. 

Bupropion 
Gyenge interakció, nőhet a plazmaszint 

CYP2B6 gátlása révén. 
-  

Metilxantin-származékok 

(Koffein, teofillin) 

Állatkísérletek alapján CYP1A2 

enzimindukció révén csökkentheti a 

plazmaszintet, klinikailag nem 

alátámasztott. 

Koffein metabolizmusára nincs 

hatással, azonban stimuláló hatások 

összeadódhatnak. 

- 

Kalcium-csatorna 

blokkolók 

Diltiazemmel állatkísérletek alapján 

lehetséges, szintje megemelkedhet 

CYP3A4 enzim vagy P-glikoprotein 

transzporter gátlása révén. Klinikailag 

nem alátámasztott.  

- 

 

Plazmaszint emelkedés (nifedipin, 

felodipin, nisoldipin, verapamil). 

CYP3A enzimcsalád gátlódik a 

bélfalban, így a first-pass metabolizmus 

lecsökken, megnő a biohasznosulás. 

Nicardipinnel szedve CYP3A4 indukció 

révén csökkenhet annak plazmaszintje. 

Csak állatkísérletekkel tesztelt, 

klinikailag nem bizonyított. 

Nifedipinnel major interakció, CYP3A4 

gátlással növeli a szintjét. 

Ciklosporin 

Állatkísérletes tanulmányok alapján 

lehetséges interakció. Kvercetin 

komponens hatással lehet CYP3A4 

enzimre vagy P-glikoproteinre. 

Klinikailag nem bizonyított. 

- 
Együtt adásuk kerülendő, a ciklosporin 

vérszintjét jelentősen megemeli. 

Digoxin 
Minor, P-glikoproteint esetleg gátolhatja 

(in vitro), klinikailag nem bizonyított. 

Szintje ingadozhat, mechanizmus nem 

ismert, meghatározásnál fals 

eredményt produkálhat együttes 

szedéskor. 

Szintjét kissé megemeli, klinikailag kis 

relevanciájú interakció. 

Efavirenz 
Minor interakció, csökkentheti a szintjét 

CYP3A4 enzimindukció révén. 
- - 
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Fexofenadin - 

Gyenge bizonyíték, felszívódását 

indukálhatja az agyban P-glikoprotein 

transzporter serkentése révén. 

Csökken a plazmaszint. A 

flavonoidtartalom (naringin) gátolja 

OATP1A2 transzportfehérjét, így 

csökken a biohasznosulás mértéke. 

Haloperidol 

Állatkísérletek alapján az 

extrapiramidális hatásokat növelheti. 

Klinikai vizsgálatok nem támasztották 

alá, a mechanizmus ismeretlen. 

- - 

Gyógynövények 

Valeriánával szedve lehetséges pszichés 

tünetek, nem megerősített, egy leírt eset, 

mechanizmus nem tisztázott. 

Guaranával együttesen szedve a 

stimuláló hatás összeadódik. 
- 

Antidiabetikumok 

Metforminnal nincs interakció, de 

önmagában vércukor szintjére kis 

mértékben előnyös lehet, csökkentheti. 

Vércukorcsökkentő hatás additív lehet, 

nem megerősített. 
- 

NSAID-ok 

Ibuprofennel és rofecoxibbal szedve 

agyvérzés és egyéb vérzések 

alakulhatnak ki, valamint vérzési idő 

megnyúlik. Flurbiprofen és diklofenák 

szedését nem befolyásolja. Ginkgolid B 

trombocita aggregációt gátolja, ezáltal 

fokozódik a vérzésveszély, azonban 

önmagában a ginkgo szedése nem 

befolyásolja a trombocita funkciót. 

- - 

Fenobarbitál 

Állatkísérletek alapján csökkenti a 

plazmaszintet CYP2B6 enzimindukció 

révén. Klinikai vizsgálatokkal nem 

bizonyított. 

- - 

Propranolol 

Állatkísérletek alapján CYP1A2 

enzimindukció révén csökkenti a 

plazmaszintjét, klinikailag nem 

alátámasztott. 

- - 

Protonpuma gátlók 
CYP2C19 indukció által csökkenti a 

plazmaszintet. 
- - 
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Risperidon 

Minor, vascularis hatások additívak 

lehetnek. Metabolizmusára nincs 

hatással. 

- - 

Talinolol 
Minor, P-glikoprotein transzporter 

gátlásával megemelkedhet a szintje. 
- - 

Tolbutamid 
Minor, plazmaszint csökkenhet CYP2C9 

enzimindukció révén. 

Vitatott bizonyítékok alapján, 

állatkísérletekben növelheti, vagy akár 

csökkentheti is az abszorpcióját. 

- 

Trazodon (Alzheimer) 

Kóma alakult ki együttes szedéskor 

néhány esetben, amely nem elég 

bizonyíték az interakció bizonyítására. 

Ginkgoban található flavonoidok direkt 

hatással lehetnek benzodiazepin 

receptorokra, ezen felül CYP3A4 

enzimindukción keresztül növeli 

trazodon metabolizmusát, 1-m-klórfenil-

piperazin aktív metabolit szintje 

megemelkedik, amely GABA 

felszabadulást idéz elő. 

- - 

Warfarin és egyéb 

véralvadásgátlók 

Minor, csökkentheti a hatásosságát. 

Mechanizmus nem ismert. 

Csökkenhet a hatásosság, trombózis 

alakulhat ki. Mechanizmus nem 

tisztázott. 

Hatásnövekedés, vérzékenység. CYP2C9 

enzim inhibitor, metabolizmus gátlódik. 

Albendazol - 

Állatkísérletek alapján befolyásolja a 

metabolizmust. Clearance növekszik 

és aktív metabolit szint emelkedik, 

AUC nem változik szignifikánsan. 

Klinikailag nem igazolt. 

- 

Alkohol - 

Növeli a clearance értékét, csökken a 

véralkohol szint. Feltételezett 

mechanizmus: alkohol- és aldehid-

dehidrogenáz aktivitás növekszik. 

- 

MAO gátlók - 

Néhány eset alapján idioszinkráziás 

reakciók fenelzinnel együtt szedve, 

úgy mint álmatlanság, fejfájás, magas 

- 
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vérnyomás, idegesség és eufória 

érzése. 

Tamoxifén és egyéb 

ösztrogén receptor 

antagonisták 

- 

Feltételezett, hogy  a ginseng 

tartalmazhat ösztrogénhatással 

rendelkező komponenseket, amelyek 

direkten növelhetik az emlődaganat 

méretét. Ez a hatás ellentétes az 

ösztrogénreceptor antagonisták 

hatásával, ezáltal csökkentve azok 

hatásosságát. 

- 

 

*A grapefruit számos hatóanyaggal kölcsönhatásba lép CYP3A4 enzimgátlása révén. Szintén ebből a könyvből vett adatok alapján a grapefruit 

kölcsönhatásainak súlyosságát, klinikai relevanciáját három fokozatba sorolhatjuk. A grapefruit juice kerülendő pl. ciklosporinnal, 

dronedaronnal, felodipinnel, halofantrinnal, lovastatinnal, nisoldipinnel, primaquinnel, simvastatinnal, tacrolimussal, stb., ezek szintjét jelentősen 

megemeli a metabolizációjuk gátlásával. Óvatosságot igényel, és folyamatos monitorozás, esetleg a gyógyszer adagjának a csökkentése is 

szükséges lehet amiodaronnal, atorvastatinnal, budesoniddal, buspironnal, karbamazepinnel, celiprolollal, ivabradinnal, nicardipinnel, 

nifedipinnel, nimodipinnel, tolvaptannal és verapamillal. Kis klinikai jelentőségű interakciókat adhat dextrometorfánnal, diazepammal, 

digoxinnal, eritromicinnel, fexofenadinnal, fluvoxaminnal, metilprednisolonnal, orálisan adott midazolámmal, setralinnal, sildenafillal, 

talinolollal és triazolámmal [34].  
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IV. táblázat: A felhasznált interakciós adatbázisok jellemzése [39] 

 
Medscape Drug 

Interaction Checker 
Drugs.com Micromedex Lexi-Interact Online 

Pharmindex 

Online 
Gyógyír.Win 

Üzemeltető WebMD, LLC. 
Drugsite 

Trust 
Truven Health Analytics Lexi-Comp, Inc. Vidal Hungary Kft. Novodata Zrt. 

Elérhetőség 
reference.medscape.com/

drug-interactionchecker 

www.drugs.com

/drug_interacti

ons.html 

http://www.micromedexso

lutions.com/micromedex2/

4.14.0/WebHelp/Tools/Int

eractions/Drug_Interaction

s.htm 

www.uptodate.com/contents

/drug-interaction 

www.pharmindex-

online.hu/gyogyszerek/i

nterakcio 

novodata.hu/gy

ogyirwin 

Hozzá-

férhetőség 
Szabadon hozzáférhető 

Szabadon 

hozzáférhető 
Előfizető szakemberek Előfizető szakemberek 

Regisztrált 

szakemberek 

Gyógyszertári 

expediálók 

A 

kölcsönhatások 

kockázat 

szerinti 

csoportosítása 

4 kategória: 

 Contraindicated 

 Serious – Use 

Alternative 

 Significant – 

Monitor Closely 

 Minor or non-

significant 

interaction 

 Major 

 Mode-

rate 

 Minor 

5 kategória: 

 Contraindicated 

 Major 

 Moderate 

 Minor 

 Unknown 

5 kategória: 

 X – Avoid 

combination 

 D – Consider therapy 

 C – Monitor therapy 

 B – No action needed 

 A – No interaction 

6 kategória: 

++++++ 

+++++ 

++++ 

+++ 

++ 

+ 

4 kategória 

(„Jelentőség”): 

veszélyes, 

jelentős, 

közepes, 

csekély 

További 

csoportosítás 
- 

Gyógyszer-

gyógyszer, 

gyógyszer-

étel közti 

kölcsönhatás 

 Dokumentáció: excellent, 

good, fair, poor 

 Kialakulás kezdete: rapid, 

delayed, unknown 

 Gyógyszer gyógyszerrel, 

étellel, etanollal és 

laborteszttel való 

interakciói 

Megbízhatóság: excellent, 

good, fair, poor 

Bizonyíték: 

bizonyított, 

valószínű, 

korlátozott, nem 

bizonyított 

Gyakoriság: 

gyakori, ritka, 

nagyon ritka, 

esetenként 

Hatóanyagok 

vagy termékek 

közti 

interakciókra 

lehet keresni? 

Hatóanyagok és termékek 
Hatóanyagok 

és termékek 
Hatóanyagok Hatóanyagok és termékek Termékek Termékek 
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7.1. A Ginkgo biloba kölcsönhatásainak vizsgálata az interakciós 

adatbázisok, szűrő programok segítségével 

 A keresést az OGYÉI oldalán kezdtem. A gyógyszer-adatbázisban rákerestem a 

ginkgo kivonatot tartalmazó, forgalomban lévő termékekre. Az adatbázisban több néven is 

fellelhető a ginkgo. Terméket csak a „ginkgo dry extract, refined and quantified”, azaz 

száraz, finomított, mennyiségileg meghatározott Ginkgo kivonat nevű hatóanyag alatt 

találtam. Ilyen készítmények a Bilobil 40 mg, 80 mg és 120 mg kemény kapszulák, a 

Gincosan kemény kapszula, a Gingium 40 mg filmtabletta és a Tebofortan 40 mg és 

120 mg filmtabletta. Ezen kívül a listában szerepel még a „ginkgo leaf” (Ginkgo levél) és 

a „Ginkgo bilobae extractum” (Ginkgo biloba kivonat) is, ezen nevek alatt azonban 

készítmény nem található [40]. A Bilobil és Tebofortan  készítmények tanulmányozása 

során az a probléma is felvetődött, hogy a különböző hatáserősségű készítmények 

alkalmazási előirataiban felsorolt kölcsönhatások között is van különbség, ezt a következő 

oldalon található táblázatban szemléltetem. 

 Az OGYÉI gyógytermék adatbázisában mindössze egy forgalomban levő 

készítményt találtam, a Forever Ginkgo Plus tablettát, a betegtájékoztatóban az áll, hogy 

nincs kölcsönhatása gyógyszerekkel: „Ez idáig más gyógyszerekkel való kölcsönhatást 

nem észleltek. Ha Ön gyógyszeres kezelés alatt áll, kérdezze meg orvosát a készítmény 

alkalmazhatóságáról [19].” 

 Ugyancsak az OGYÉI oldalán 218 bejelentett Ginkgo tartalmú étrend-kiegészítő 

terméket találtam úgy, hogy az összes étrend-kiegészítő között „ginkgo” névvel kerestem a 

dokumentumban [9]. Ezek közül fontosnak tartom megemlíteni a BioCo Ginkgo biloba 

kivonat 120 mg tablettát, a Juvita Ginkgo biloba Forte 80 mg tablettát és a 

GinkoPrim® MAX 100 terméket, mert ezek tapasztalataim és a megkérdezett 

gyógyszerészek véleménye alapján népszerű termékek a gyógyszertárakban. A fentebb 

felsorolt termékek összefoglalóját és a készítmények alkalmazási előirataiban, valamint a 

betegtájékoztatókban talált interakciókat a V. táblázatban foglaltam össze. 

 Ezután ezeket a termékeket és a feltételezetten interakcióba lépő hatóanyagokat 

tartalmazó termékek közül néhányat megnéztem a Pharmindex oldalán (VI. táblázat) és a 

Novodata gyógyszertári expediáló programban. A Pharmindex oldalon csak gyógyszer-

gyógyszer interakcióra lehetséges szűrni. A Bilobil, a Gingium és a Tebofortan esetében 

ugyanazokat a kölcsönhatásokat találtam, míg a Gincosannál semmilyen kölcsönhatást 

nem mutatott az adatbázis. 
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A Novodatában csak a gyógyszernek minősülő termékkörrel kapcsolatban találtam 

információt. Egyrészt rá tudtam keresni itt is egy-egy termék kapcsán a kölcsönhatásokra, 

amelyek ugyanazok, mint amelyek az OGYÉI honlapjáról letöltött alkalmazási iratokban 

szerepelnek. Másrészt létezik olyan funkció, aminek segítségével készítmények közti 

interakciókat tudok vizsgálni, azonban sajnos sehol nem találtam kölcsönhatást a V. 

táblázatban felsorolt készítmények között. A Novodata segítségével megállapítottam, hogy 

a Gincosan kemény kapszula gyakorlatilag nincsen forgalomban, hiszen nincsen benne a 

gyógyszertörzsben, tehát nem rendelhető, hiába rendelkezik forgalomba hozatali 

engedéllyel. 

Végül a hatóanyagok és növényi kölcsönhatásokat angol nyelvű adatbázisokban 

kutattam, úgy mint Medscape, Drugs.com, Micromedex és Lexi (VII. táblázat). 

A Medscape adatbázisában a páfrányfenyő „ginkgo biloba”, a Drugs.com rendszerében 

„ginkgo” és „Ginkgo Biloba (ginkgo)” néven szerepel, míg a Lexin „Ginkgo Biloba” 

néven találhatjuk meg. A Micromedex oldalán rengeteg néven szerepel, pl.: „Ginkgo 

biloba Complex”, „Ginkgo Biloba Extract”, „Ginkgo Biloba Plus”, stb., én a „Ginkgo 

Biloba” elnevezést választottam interakció keresés céljából. Az itt talált kölcsönhatásokat 

az adatbázis gyógyszer-gyógyszer és gyógyszer-étel interakcióként is megjeleníti, 

érdekessége, hogy sokszor más-más jelentőségűként jelöli. Az információgyűjtés alapjául a 

gyógyszer-gyógyszer interakciókat vettem, ezek kerültek bele a táblázatomba.  
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V. táblázat: A Ginkgo biloba tartalmú készítmények kölcsönhatásai alkalmazási előiratok, betegtájékoztatók és termékleírások alapján 

 Hatóanyag 

T
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ék

-

k
a

teg
ó

ria
 

Forgalomba 

hozatali 

engedély 

jogosultja 

Nyilván-

tartási 

szám 

Adagolás Kölcsönhatások 

Bilobil 40 mg 

kemény kapszula 

40 mg páfrányfenyőlevél (Ginkgo biloba 

L., folium) tisztított és beállított száraz 

kivonat: 

- ginkgo-flavon-glikozid 

tartalma: 8,8-10,8 mg, 

- A, B, C ginkgolid tartalma: 1,12-1,36 

mg 

- bilobalid tartalma: 1,04-1,28 mg 
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7
 

3x1-2 

legalább 8 

hétig 

- Véralvadásgátlók (pl. warfarin, fenprokumon) és 

vérlemezke-aggregáció gátlók (pl. klopidogrel, 

acetilszalicilsav, egyéb NSAID) hatásmódosulása 

állhat fenn 

- P-glikoprotein gátlódhat a bélben, ezért pl. 

dabigatránnal egyidőben óvatosan szedhető 

- Nifedipin cmax értéke megnőhet szédülést, 

hőhullámokat okozva 

- Efavirenzzel nem ajánlott CYP3A4 indukciója miatt 

Bilobil Forte 80 

mg kemény 

kapszula 

80 mg tisztított, beállított 

páfrányfenyőlevél száraz kivonat 

(Ginkgo biloba L., folium) 

-ginkgo flavon-glikozid tartalom: 17,6-

21,6 mg, 

- A,B,C ginkgolid tartalom: 2,24-

2,72 mg, 

- bilobalid tartalom: 2,08-2,56 

mg. 

O
G

Y
I-T

-1
0

1
4

8
 

2-3x1, 4-12 

hétig 

- Véralvadásgátlókat (pl. warfarin, heparin) vagy 

NSAID-okat (pl. acetilszalicilsav, ibuprofen) 

rendszeresen szedő betegeknél a véralvadási idő 

meghosszabbodása miatt fokozódhat a vérzés 

kockázata 

- Antiepileptikumok (pl. valproát, fenitoin, 

karbamazepin) egyidejű alkalmazása esetén a 

görcsküszöb csökkenhet és megnő az epilepsziás 

rohamok kialakulásának kockázata, mert a CYP2C9 

enzimen induktoros hatást fejt ki. 
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 Hatóanyag 

T
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ék

-
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Forgalomba 

hozatali 

engedély 

jogosultja 

Nyilván-

tartási 

szám 

Adagolás Kölcsönhatások 

Bilobil Intense 120 

mg kemény 

kapszula 

120 mg páfrányfenyőlevél (Ginkgo 

biloba L., folium) tisztított és beállított 

száraz kivonatot tartalmaz, 

(gyógynövény-kivonat arány: 35-67:1) és 

amelynek: 

- ginkgo-flavon-glikozid tartalma: 

26,4-32,4 mg, 

- A, B, C ginkgolid tartalma: 3,36-

4,08 mg 

- bilobalid tartalma: 3,12-3,84 mg 
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1-2x1 

Véralvadásgátlókat (acetil-szalicilsav, warfarin) 

rendszeresen szedő betegeknek nem javasolt. Az 

említett gyógyszerek egyidejű alkalmazása esetén a 

véralvadási idő meghosszabbodása miatt fokozódhat a 

vérzés kockázata. 

 

Gincosan kemény 

kapszula 

- 100 mg standardizált ginzenggyökér 

(Panax ginseng C. A. Meyer, radix) 

száraz kivonat (4mg össz-ginzenozid 

tartalom) 

- 60 mg tisztított, beállított 

páfrányfenyőlevél (Ginkgo biloba L., 

folium) száraz kivonat 13,2 mg - 16,2 mg 

ginkgo flavon-glikozid, 1,68 mg - 2,04 

mg A-, B- és C-ginkgolid, 1,56 mg - 1,92 

mg bilobalid tartalommal. 
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2x1 

- Vércukorszint csökkenthet (ginzeng miatt) 

- Véralvadásgátló készítmények együttes 

szedésekor fokozott a vérzés veszélye. 
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Forgalomba 

hozatali 

engedély 

jogosultja 

Nyilván-

tartási 

szám 

Adagolás Kölcsönhatások 

Gingium 

filmtabletta 

40 mg tisztított és beállított 

páfrányfenyőlevél (Ginkgo biloba L., 

folium) száraz kivonat filmtablettánként 

(gyógynövény-kivonat arány: 35-67:1), 

ami megfelel: 

- 8,36 mg – 11,34 mg 

flavonglikozidban kifejezett 

flavonoidnak 

- 1,06 mg – 1,43 mg ginkgolid 

A,B,C-nek 

- 0,99 mg – 1,34 mg bilobalidnak. 
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3x1-2 

- Véralvadásgátlókkal (pl.: fenprokumon, warfarin) 

vagy trombocitaaggregáció-gátlókkal (pl. 

klopidogrél, acetilszalicilsav és más NSAID-ok) 

való együttes alkalmazás esetén hatásfokozódás 

lehetséges. 

- Véralvadásgátlók (pl. warfarin, fenprokumon) és 

vérlemezke-aggregáció gátlók (pl. klopidogrel, 

acetilszalicilsav, egyéb NSAID) hatásmódosulása 

állhat fenn 

- P-glikoprotein gátlódhat a bélben, ezért pl. 

dabigatránnal egyidőben óvatosan szedhető 

- Nifedipin cmax értéke megnőhet szédülést, 

hőhullámokat okozva 

- Efavirenzzel nem ajánlott CYP3A4 indukciója 

miatt 

- Nem zárható ki, hogy befolyásolhatják a citokróm 

P450 3A4, 1A2, 2C19 izoenzimeken keresztül 

metabolizálódó gyógyszerek metabolizmusát, de 

nincs elegendő vizsgálat. 

Tebofortan 40 mg 

filmtabletta 

40 mg Ginkgo bilobae folii extractum 

siccum: 

- 8,8-10,8 mg Ginkgo biloba 

flavonglikozid 

- 2,16-2,64 mg terpénlakton 

(ginkgolid, bilobalid) 
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3x1, 8-12 

hétig 
- 

Tebofortan 120  

mg filmtabletta 

120,0 mg Ginkgo bilobae folii extractum 

siccum (26,4-32,4 mg ginkgo flavon-

glikozidot és 6,48-7,92 mg terpén lakton) 

OGYI-T-

04325 

1-2x1, 8-12 

hétig. 
Véralvadásgátlókkal nem kizárt. 
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hozatali 

engedély 

jogosultja 

Nyilván-

tartási 

szám 

Adagolás Kölcsönhatások 

Forever Ginkgo 

Plus tabletta [42] 

- 30,33 mg Ginkgo levél száraz 

kivonat (Ginkgo bilobae folii extr. 

sicc.) 

- 42,96 mg reishi gombatest száraz 

kivonat (Ganodermae lucidi 

micelium et sporae extr. sicc.) 

- 42,96 mg Fo-ti gyökér száraz kivonat 

(Polygoni multiflori rhizomae extr. 

sicc.) 

- 37,66 mg Schisandra termés porított 

(Schisandrae fructus pulvis) 

- 31,09 mg Schisandra termés natív 

kivonat (Schisandrae fructus extr. 

nativ.) 
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BioCo Ginkgo 

biloba kivonat 120 

mg tabletta [43] 

Ginkgo biloba kivonat: 120 mg, ebből 

flavon-glikozidok 28.8 mg, terpén-lakton 

7,2 mg 
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K
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OÉTI 

17340/20

16 

Napi 1 - Véralvadást gátló gyógyszert szedőknél 

megemelheti az alvadási időt. 

- Hatással lehet a vércukor szintre, 

cukorbetegek csak orvosi jóváhagyással 

alkalmazzák! Juvita Ginkgo 

biloba Forte 80 

mg tabletta [43] 

Ginkgo biloba kivonat: 80mg (ginkgo-

flavonglikozid 19,2mg, 

terpén-lakton (ginkgolid+bilobalid) 

4,8mg) 
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-
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ő
 

JuvaPharma 

Kft. 
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0
 Napi 1 

GinkoPrim® 

MAX 100 [44] 

- Ginkgo biloba 100 mg standard 

kivonat; 24 % ginkgo flavon- 

glikozidot és 6 % terpenolakton 

- 150 mg magnézium 
É

tren
d

-

k
ieg

észítő
 

Walmark Kft. 
10187/20

12 
Napi 1 

- Véralvadás gátló szerek szedése esetén nem 

ajánlott. 

- Befolyásolhatja a vércukor szintet, ezért 

cukorbetegek a termék használata előtt 

konzultáljanak kezelőorvosukkal. 
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VI. táblázat: A Ginkgo biloba tartalmú készítmények és néhány gyógyszer kölcsönhatása a Pharmindex internetes adatbázis alapján 

[45] 

 Bilobil 40 mg kemény kapszula Gingium filmtabletta Tebofortan 40 mg filmtabletta 

Gincosan 

kemény 

kapszula 

Marfarin 1 mg tabletta 

(warfarin) 

Figyelni kell a gyógyszertoxicitás tüneteinek megjelenésére. A készítmények egyidejű alkalmazásakor 

óvatosságra van szükség. A kölcsönhatás súlyossága mérsékelt, a bizonyítékok száma korlátozott. Az 

együttadásuk növelheti a vérzésveszélyt, mivel az antikoaguláns hatás összegződik. Egy 

esettanulmányban intracerebralis haemorrhagiát észleltek. A ginkgo nem befolyásolta az alvadási időt, a 

warfarin farmakodinámiás, -kinetikai hatását és dózist sem kellett módosítani. A kombináció 

óvatossággal adható, és figyelni kell az esetlegesen fellépő vérzés jeleire. 

- 

Syncumar mite 1 mg tabletta 

(acenokumarol) 
- 

Aspirin Protect 100 mg 

gyomornedv-ellenálló tabletta 

(acetilszalicilsav) 

Figyelni kell a gyógyszertoxicitás tüneteinek megjelenésére. A készítmények egyidejű alkalmazásakor 

óvatosságra van szükség. A kölcsönhatás súlyossága mérsékelt, a bizonyítékok száma korlátozott. Az 

együttadásuk növelheti a vérzési kockázatot a thrombocyta aggregáció gátlása révén. Az együttes 

alkalmazása során intraocularis vérzés, ill. perzisztáló posztoperatív vérzés jelentkezéséről számoltak be. 

Ugyanakkor két klinikai vizsgálatban a két szer együttadása kapcsán vérzéses esemény nem következett 

be. Kombinálás esetén figyelemmel kell kísérni a vérzésveszély fokozódását. 

- 

Algoflex Forte filmtabletta 

(ibuprofen) 

A beteg szoros megfigyelése szükséges. A készítmények egyidejű alkalmazásakor rendkívüli 

óvatosságra van szükség. A kölcsönhatás súlyossága mérsékelt, a bizonyítékok száma korlátozott. 

Ginkgo biloba tartalmú készítmény szedésekor vérzési rendellenességeket jelentettek, valószínűleg 

annak thrombocyta-aktiváló faktor gátlása miatt. Fatális intracerebrális vérzés jelentkezett egy hosszú 

távon ginkgo-t szedő idős betegen, 4 héttel a napi 600 mg-os ibuprofen-kezelés megkezdése után. Ennek 

oka valószínűleg az additív thrombocyta-gátló hatás volt. 

- 

Convulex 500 mg retard 

filmtabletta (valproát) 

Együttadásuk kerülendő. A kölcsönhatás súlyossága mérsékelt, a bizonyítékok száma korlátozott. Egy 

epilepsziás betegről készült esettanulmány végzetes kimenetelű rohamról számol be, a korábban 

valproinsavval és phenytoinnal stabilizált betegnél, miután Ginkgo bilobát tartalmazó gyógynövény 

készítményt fogyasztott. A Ginkgo bizonyítottan fokozza a CYP2C19 mediálta metabolizmust, ez lehet a 

magyarázata, hogy mindkét gyógyszer subterápiás szintű volt. Azonban az is lehet, hogy közvetlen hatás 

- 
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 Bilobil 40 mg kemény kapszula Gingium filmtabletta Tebofortan 40 mg filmtabletta 

Gincosan 

kemény 

kapszula 

lépett fel, mivel a ginkgo növény egyes részei, különösen a magja, serkentik a rohamtevékenységet. Az 

epilepsziás betegeknek kerülni kell a ginkgo növény fogyasztását. 

Cordaflex 10 mg filmtabletta 

(nifedipin) 

Figyelni kell a gyógyszertoxicitás tüneteinek megjelenésére. A készítmények egyidejű alkalmazásakor 

óvatosságra van szükség. A kölcsönhatás súlyossága mérsékelt, a bizonyítékok száma korlátozott. Egy 

patkányokon elvégzett tanulmányban, melyben azt vizsgálták, hogy a ginkgo biloba levélkivonata 

milyen hatást gyakorolt a nifedipin farmakokinetikájára, a nifedipin abszolút biohasznosulásának és 

AUC értékének jelentős emelkedését észlelték. Egy ezt követő, 8 ember bevonásával elvégzett 

vizsgálatban nem sikerült ugyanezt a hatást kimutatni, ugyanakkor a szívfrekvencia kismértékű 

emelkedését jelentették. Ginkgo biloba és nifedipin egyidejű alkalmazása esetén a szívfrekvenciát 

monitorozni kell. 

- 

Merckformin 1000 mg 

filmtabletta (metformin) 
- - - - 

Diaprel MR 60 mg tabletta 

(gliclazid) 
- - - - 

Sandimmun Neoral 10 mg lágy 

kapszula (ciclosporin) 
- - - - 

Risperdal 1 mg/ml belsőleges 

oldat (risperidon) 
- - - - 

Efavirenz Teva 600 mg 

filmtabletta 

Együttadásuk kerülendő. Súlyos kölcsönhatás, a bizonyítékok száma korlátozott. A ginkgo biloba 

csökkentheti az efavirenz szérumszintjét és hatékonyságát. A kölcsönhatást valószínűleg a CYP3A4 

izoenzim és/vagy a P-glikoprotein transzport indukciója okozza. Két betegben rezisztencia alakult ki, az 

egyik esetben a ginkgo biloba adásának kezdetétől folyamatosan csökkent az efavirenz szérumszintje. 

- 
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VII. táblázat: A Ginkgo biloba kölcsönhatásai különböző, angol nyelvű, internetes adatbázisok alapján 

 
Medscape interaction 

checker 
Drugs. com Micromedex Lexi 

Ibuprofen Szignifikáns, mindkét 

szer antikoaguláns 

hatású, együttes 

alkalmazásuk 

óvatosságot igényel, 

megfigyelés szükséges. 

- Major, késleltetve alakul ki. 

Ginkgolid B gátolhatja a PAF-

ot, ezáltal a vérlemezke-

aggregációt, így fokozott a 

vérzésveszély. 
Major, a terápia 

módosítása 

megfontolásandó. 

Az antikoaguláns 

hatás 

megemelkedhet. 

Diklofenák - 

Acetilszalicilsav 
Közepesen súlyos interakció. A Ginkgo 

potencírozhatja az orális 

antikoagulánsok/trombocyta-aggregáció 

gátlók/thrombolítikumok hatását, ezáltal 

megnövelheti a vérzés veszélyét. A 

ginkgolid B gátolja a vérlemezke aktiváló 

faktort (PAF) olyan módon, hogy elmozdítja 

a receptorkötő helyéről, így csökken a 

vérlemezke-aggregáció. 

Warfarin 

Ticlopidin Minor kölcsönhatás. 

Farmakodinámiás 

szinergizmus. 

Elnyújthatja a vérzési 

időt, ellentmondó 

bizonyítékok. Együttes 

alkalmazásuk 

óvatosságot igényel. 

Közepesen súlyos, kialakulás 

sebessége nem meghatározott. 

PAF gátlása miatt fokozott 

vérzésveszély. 
Clopidogrel 

Valproinsav - 

Közepesen súlyos interakció. A valproinsav, 

fenitoin, ciklosporin és risperidon okozta 

görcsroham esélyét növelhetik a ginkgo 

tartalmú készítmények. Ennek a ginkgotoxin 

tartalom lehet az oka. A B6 vitaminnal in 

vivo kompetíció alakul ki, amely indirekten 

glutamát-dekarboxiláz gátlást és GABA 

szint csökkenést eredményez az agyban. 

Közepesen súlyos, késleltetve 

alakul ki. A ginkgo levelében 

és magjában található 

neurotoxin 4'-O-metil-

piridoxin görcsöket okozhat. 

- 

Fenitoin - - 

Ciklosporin - - - 

Risperidon - 

Major, késleltetve alakul ki. A 

metabolizmusért felelős 

CYP2C9 és CYP3A4 

enzimeket a ginkgo gátolhatja, 

így a megemelkedett 

plazmakoncentráció többek 

között priapizmust okozhat. 

- 
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Medscape interaction 

checker 
Drugs. com Micromedex Lexi 

Nifedipin - 

Közepesen súlyos interakció. A nifedipin 

hatásai megnövekedhetnek; szédülés, 

arckipirulás, ájulás, bokaduzzanat 

jelentkezhet. A plazmaszint emelkedésének 

mechanizmusa nem ismert. A nifedipin a 

CYP3A4 szubsztrátja, de a Ginkgo hatása 

erre az enzimre nem megerősített. Néhány in 

vitro adat alapján lehetséges, hogy némi 

hatással van rá. 

Közepesen súlyos, késleltetve 

alakul ki. A metabolizmusért 

felelős CYP3A4 enzim 

gátlódhat, így a nifedipin 

plazmakoncentrációja 

megemelkedhet. 

- 

Efavirenz - 

Közepesen súlyos interakció. A ginkgo 

tartalmú készítmények csökkenthetik az 

efavirenz plazmaszintjét és hatását, ez a HIV 

progressziójához vezethet. A feltételezett, de 

még nem megerősített feltételezések szerint 

a Ginkgo kivonatban található terpenoidok 

indukálhatják az efavirenz clearence-ét a 

CYP3A4 enzimen és a P-glikoproteinen 

keresztül. 

Major, a kialakulás sebessége 

nem meghatározott. A ginkgo 

indukálhatja a CYP3A4 

enzimet és a P-glikoprotein 

effluxmechanizmusát, ezáltal 

csökkenhet az efavirenz 

szintje. 

- 
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7.2. A ginzeng kölcsönhatásainak vizsgálata az interakciós adatbázisok, 

szűrő programok segítségével 

 A ginzenget az OGYÉI adatbázisában „panax ginseng extractum” és „Ginseng” 

néven találtam meg. Az első néven a Pharmaton Vital lágy kapszulát találtam, míg a 

második néven az Immun Herbal Béres filmtabletta készítményt. Mindkettő termék 

esetében összetett, kombinált hatóanyagokról van szó, hiszen multivitaminok. Részletes 

leírásukat a VIII. táblázatban foglaltam össze. 

 Az OGYÉI gyógytermék adatbázis rendkívül nehezen használható. Szabad szavas 

keresésre 4 készítményt talált a rendszer „ginseng” szó alatt, azonban ezek mindegyike 

törzskönyvből törölt státuszban van. A hatóanyag keresés funkció valószínűleg nem 

működik az oldalon, mert ha beírom a „ginseng” szót, mind a 989 találatot bedobja, ami az 

össz gyógytermék szám is, így ebben a funkcióban keresni nem tudok. 

 Az OGYÉI oldalán letölthető, bejegyzett étrend-kiegészítők listájában 149 terméket 

találtam a „ginseng” szó keresésével. Így sajnos csak azokat a termékeket találtam meg, 

amelyeknek a nevében szerepel a ginzeng, de ebben a listában összetevőkre keresni nem 

tudok. Ezen kívül biztos, hogy több ilyen jellegű készítmény van forgalomban, hiszen a 

www.patika.net keresése alapján 89 terméket találtam a „ginseng” szó beírásával, itt 

találtam olyan termékeket is, amelyeknek a nevében nem, csak az összetevői között 

szerepel a ginzeng. Ezek után a gyogytermektar.hu-n is rákerestem a termékekre. A 

fentebb leírt kereséseim kapcsán kiválasztottam néhány terméket, amelyeket a patikai 

gyakorlatom során népszerű készítményeknek ítéltem, majd ezek adatainak és 

kölcsönhatásainak utánanéztem (VIII. táblázat). Ezek a termékek az Actival Energia 

filmtabletta, a BioCo Ginzeng kivonat tabletta, a HERBioticum Siberian Ginseng & 

Tea Energy kapszula és a Diabion kapszula, amely azért érdekes, mert speciális 

gyógyászati célra szánt tápszerként van bejegyezve. A legtöbb ginzeng tartalmú 

készítmény multivitamin, ez is megnehezíti az interakciók keresését, hiszen nehéz 

kiválogatni, hogy mely kölcsönhatásokért felelős maga a ginzeng. 

 A Novodata adatbázisában nem találtam kölcsönhatásokat a különböző ginzeng 

készítmények között erre a hatóanyagra vonatkozóan. A Pharmindexen csak a 

gyógyszerként bejegyzett Pharmaton Vital lágy kapszulát és az Immun Herbal Béres 

filmtabletta készítményeket találtam meg (IX. táblázat). Itt is elmondható, hogy 

megnehezítette a keresést az, hogy összetett hatóanyag-tartalommal rendelkező 

http://www.patika.net/
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termékekről van szó. A ginzengre vonatkozóan meglepően kevés interakciót találtam, csak 

a warfarin és az imatinib tartalmú gyógyszernél írt kölcsönhatást az adatbázis. 

A Medscape adatbázisában a ginzeng igen változatos neveken szerepel. Ezek a 

„ginseng radix”, a „Ginseng Root”, az „american ginseng”, az „Anchi Ginseng”, az „Asian 

Ginseng”, a „Canadian ginseng”, a „Chinese Ginseng”, az „Indian Ginseng”, a „Japanese 

Ginseng”, a „Korean Ginseng”, az „Ontario Ginseng”, a „panax ginseng” a „Radix 

ginseng”, a „Red Ginseng”, a „siberian ginseng”, a „Wisconsin Ginseng” és a „North 

American Ginseng”. A Drugs.com rendszerében csak „ginseng” néven található meg, 

azonban a kereső kiírja, hogy a ginzenggel kapcsolatos interakciók valószínűleg nem friss 

információkat tartalmaznak. Lexi adatbázisában három fajt találtam a keresés során, ezek 

az amerikai („Ginseng American”), az ázsiai („Ginseng Panax”) és a szibériai ginzeng 

(„Ginseng Siberian”); itt mindhárom interakcióira rákerestem külön-külön. A 

Micromedexen a Medscape-hez hasonlóan rengeteg néven szerepel a ginzeng, ezek közül a 

legjelentősebbek az ázsiai, az amerikai és a szibériai ginzeng. A Micromedexen a 

kölcsönhatásokat a ginkgohoz hasonlóan itt is gyógyszer-gyógyszer és gyógyszer-étel 

interakcióként is megjeleníti a rendszer, az információgyűjtés alapjául szintén a gyógyszer-

gyógyszer interakciókat vettem, ezek kerültek bele a táblázatomba. Ezekben az angol 

nyelvű adatbázisokban található interakciókat a X. táblázatban gyűjtöttem össze. 
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VIII. táblázat: A ginzeng tartalmú készítmények kölcsönhatásai az alkalmazási előiratok, betegtájékoztatók és termékleírások alapján 

 Hatóanyag 
Termék-

kategória 

Forgalomba 

hozatali 

engedély 

jogosultja 

Nyilvántartási 

szám 
Adagolás Kölcsönhatások 

Pharmaton 

Vital lágy 

kapszula 

-Standardizált ginzeng 

gyökér G115 (Panax 

ginseng C.A. Meyer, 

radix) száraz kivonat 

 40,0 mg 

(4% össz-ginzenozid 

tartalommal) 

-Vitaminok, ásványi 

anyagok 

G
y
ó
g
y
szer 

B
o
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rin
g
er In

g
elh

eim
 

In
tern

atio
n
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m
b
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OGYI-T-

08020 
Napi 1-2 

A vitamintartalom miatt számos 

kölcsönhatás gyógyszerekkel. 

Specifikusan a ginzengre 

vonatkozóan: egyidejű alkalmazásuk 

során csökkenhet az orális 

antikoagulánsok (pl. warfarin) hatása. 

Az antikoagulánsokat szedő betegek 

forduljanak kezelőorvosukhoz, 

mielőtt elkezdik alkalmazni ezt a 

gyógyszert. 

Immun Herbal 

Béres 

filmtabletta 

-80,00 mg ginzenggyökér 

(Panax ginseng C. A. 

Meyer, radix) 

szárazkivonat (27-30%, 

össz-ginzenozid 

tartalom)  

-24,00 mg halvány 

kasvirággyökér 

(Echinaceae pallida 

Nutt., radix) 

szárazkivonat 

-Vitaminok, ásványi 

anyagok 

T
rad

icio
n
ális n

ö
v
én

y
i g

y
ó
g
y
szer 

B
É

R
E

S
 G

y
ó
g
y
szerg

y
ár Z

rt. 

OGYI-TN-19 
2x1, max. 

8 hétig 

A vitamintartalom miatt számos 

kölcsönhatás gyógyszerekkel. 

Specifikusan a ginzengre 

vonatkozóan: a ginzenggyökér 

kivonata csökkentheti a 

vércukorszintet. Diabetes 

mellitusban, kumarin típusú 

véralvadásgátlóval és levodopa-

tartalmú gyógyszerrel a készítmény 

fokozott figyelem mellett 

alkalmazandó. 
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 Hatóanyag 
Termék-

kategória 

Forgalomba 

hozatali 

engedély 

jogosultja 

Nyilvántartási 

szám 
Adagolás Kölcsönhatások 

Béres Actival 

Energia 

filmtabletta 

- 10 mg Panax ginseng 

kivonat (ginzenozid: 2,9 

mg)  

- Vitaminok, ásványi 

anyagok 

É
tren

d
-

k
ieg

észítő
 

Béres 

Gyógyszer-

gyár Zrt. 

OÉTI 

6893/2010 
Napi 1 - 

BioCo Ginzeng 

kivonat 

tabletta 

Panax ginseng gyökér 

kivonat 266,67 mg 

(ginsenosid tartalom 8 

mg) 

É
tren

d
-

k
ieg

észítő
 

BioCo 

Magyar-

ország kft. 

OÉTI 

15306/2014 
Napi 1 - 

HERBioticum 

Siberian 

Ginseng & Tea 

Energy 

kapszula 

- 600 mg szibériai 

ginzeng 

(Eleutherococcus 

senticosus) por (0,8 % 

eleuterozid B+E) 

- 20 mg zöld-, fekete- és 

fehértea kivonat 

É
tren

d
-k

ieg
észítő

 

H
erb

io
ticu

m
 

D
istrib

u
to

r K
ft. 

OÉTI 

12888/2013 
Napi 2 - 

Diabion 

kapszula 

- 50 mg ginzengnek 

megfelelő, 8,3 mg 

ginzeng-gyökér kivonat 

- Vitaminok, ásványi 

anyagok 

Speciális 

gyógyászati 

célra szánt 

tápszer 

(cukor-

betegeknek) 

Merck 

Sharp & 

Dohme 

Limited 

OÉTI 

1454/2012 
Napi 1 - 
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IX. táblázat: A ginzeng tartalmú készítmények és néhány gyógyszer kölcsönhatása a ginzengre vonatkozóan a Pharmindex internetes 

adatbázis alapján 

 Pharmaton Vital lágy kapszula 
Immun Herbál Béres 

filmtabletta 

Marfarin 1 mg filmtabletta 

A kölcsönhatás súlyossága mérsékelt, a bizonyítékok száma 

korlátozott. Az INR értéket rendszeresen ellenőrizni kell. A 

készítmények egyidejű alkalmazásakor óvatosságra van 

szükség. A beteg szoros megfigyelése szükséges. Figyelni 

kell a gyógyszertoxicitás tüneteinek megjelenésére. Két 

esettanulmány INR csökkenését ír le, ginsenget szedő, 

warfarinra beállított betegekben. Egy klinikai vizsgálat azt 

mutatta, hogy az amerikai ginseng csökkentette a warfarin 

plazma szintjeit és az INR értékét. Mindamellett 2 másik 

tanulmány nem jelentett sem kölcsönhatást, sem vérzést, 

azokról a betegekről, akik csak ginsenget szedtek.  

- 

Syncumar mite 1 mg tabletta - - 

Clopidogrel Teva 75 mg filmtabletta - - 

Aspirin Protect 100 mg gyomornedv-

ellenálló bevont tabletta 
- - 

Digoxin Richter 250 mcg tabletta - - 

Merckformin 1000 mg filmtabletta 

(metformin) 
- - 

Diaprel MR 60 mg tabletta (gliclazid) - - 

Zitazonium10 mg tabletta (tamoxifen) - - 

Actrapid 100 NE/ml oldatos injekció 

(inzulin) 
- - 

Imatinib Sandoz 400 gm filmtabletta 

A kölcsönhatás súlyossága mérsékelt, a bizonyítékok száma korlátozott. Együttadásuk 

kerülendő. A ginseng gátolhatja az imatinib CYP3A4 izoenzim révén történő metabolizációját, 

így megemelheti az imatinib szérumkoncentrációját és fokozhatja a toxicitását. Együttadásuk 

mellett akut lobuláris hepatitis kialakulását írták le. 
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X. táblázat: A ginzeng kölcsönhatásai az interakciós adatbázisok, szűrő programok alapján 

 

Medscape 

interaction 

checker 

Drugs.com Micromedex 

Lexi 

Ázsiai Amerikai Szibériai 

Fenelzin 

Minor, 

farmakodinámiás 

addíció. 

Közepesen súlyos. A ginzeng 

központi idegrendszeri 

stimuláns révén, potencírozás 

útján megnövelheti a MAO-

gátlók hatásának, ezáltal 

mellékhatásának esélyét, úgy 

mint emelkedett vérnyomás, 

hirtelen erős fejfájás, szapora 

pulzus, hányinger, hányás, 

izzadás, fényérzékenység és 

látászavar. 2 hétnek ajánlatos 

eltelni a két szer alkalmazása 

között. 

Közepesen súlyos, 

gyorsan kialakul. A 

ginzeng fokozhatja a 

GABA 

metabolizmusát, 

valamint a cAMP 

foszfodiészteráz 

gátlásával növelheti a 

kortikoszteroidok 

termelését. 

- - - 

Warfarin 

Szignifikáns, a 

Panax ginseng, az 

amerikai ginzeng és 

a szibériai ginzeng 

is növeli 

antikoaguláns 

hatást. Együttes 

alkalmazásuk 

óvatosságot igényel, 

monitorozás 

szükséges. 

 

Közepesen súlyos. 

Csökkentheti a warfarin 

plazmaszintjét, ezáltal az 

antikoaguláns hatást. A 

pontos mechanizmus 

ismeretlen, de lehetséges, 

hogy a ginzenozidok 

szteroidszerű hatásának a 

következménye, amely 

elméletileg serkentheti a 

warfarin metabolizmusát. 

Közepesen súlyos, 

késleltetve alakul ki. 

In vitro kísérletekben 

a ginzeng 

komponensei 

gátolhatják a 

trombocita- 

aggregációt, így 

csökkentheti a 

warfarin hatását. 

Közepesen 

súlyos, a 

terápia 

módosítása 

megfonto-

landó. Hatás-

csökkenés 

jöhet létre. 

Közepesen 

súlyos, a terápia 

nyomon követése 

szükséges. A 

ginzeng 

indukálhatja a 

warfarin 

metabolizmusát. 

Közepesen 

súlyos, a 

terápia 

módosítása 

megfonto-

landó. Hatás-

csökkenés jöhet 

létre. 

Digoxin 

Minor kölcsönhatás a 

szibériai ginzenggel. 

Ismeretlen 

mechanizmus útján 
megnöveli a digoxin 

plazmaszintjét. 

Közepesen súlyos. Az ázsiai és 

szibériai ginzeng is 

kölcsönhatásba léphet a 

digoxinnal, megnövelheti a 

szérumszintjét. A mehanizmus 

ismeretlen. 

- - - - 
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Medscape 

interaction 

checker 

Drugs.com Micromedex 

Lexi 

Ázsiai Amerikai Szibériai 

Acetilszalicilsav 

Szignifikáns, a 

Panax ginseng, az 

amerikai ginzeng és 

a szibériai ginzeng 

is növeli 

antikoaguláns 

hatást. Együttes 

alkalmazásuk 

óvatosságot igényel, 

monitorozás 

szükséges. 

Közepesen súlyos. 

Megnőhet a vérzés 

kockázata a ginzenozidok 

vérlemezke aggregáció gátló 

hatása révén. 

- 
Major, a terápia módosítása megfontolandó. A 

vérzéshajlam megnövekedhet. 

Ticlopidin - - 

Clopidogrel - - 

Metformin Minor kölcsönhatás 

az amerikai 

ginzenggel; növeli a 

hatását 

farmakodinámiás 

addíció révén. 

- 

Közepesen súlyos, 

késleltetve alakul ki. 

Additív 

hipoglikémiás hatás 

révén a vércukor 

szint túlságosan 

lecsökkenhet. 

- - - 

Tolbutamid 

Közepesen súlyos. 

Potencírozza a szer 

hipoglikémiás hatását a sejt 

inzulinérzékenyítése révén, 

ezáltal a vér cukorszintje 

túlságosan lecsökkenhet. 

- 

Közepesen súlyos, 

a terápia nyomon 

követése 

szükséges. 

- 

Repaglinid - - 

Inzulin 

Minor kölcsönhatás 

az ázsiai, az 

amerikai és a 

szibériai 

ginzenggel; növelik 

a hatását 

farmakodinámiás 

addíció révén. 

- - 
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7.3. A grapefruit kölcsönhatásainak vizsgálata az interakciós 

adatbázisok, szűrő programok segítségével 

 A grapefruit kölcsönhatásainak adatbázisokban való keresése rendkívül nehéz 

feladatnak bizonyult, hiszen sem az OGYÉI gyógyszer-adatbázisában, sem a drugs.com-

on, sem a Pharmindex oldalán nincs benne a gyümölcs vagy annak készítményei. Ebből 

arra a következtetésre jutottam, hogy gyógyszernek minősülő készítménye nincsen 

forgalomban. Annak, hogy igen sok adatbázisban nem szerepel a grapefruit, valószínűleg 

az az oka, hogy inkább élelmiszert, mint gyógynövényt tartják számon. Mivel igen sok 

hatóanyaggal interakcióba lép, az, hogy a legtöbb szabadon elérhető adatbázis nem 

tartalmazza a kölcsönhatásokra vonatkozó információkat, jelentős probléma. 

Az OGYÉI étrend-kiegészítős listában 132 terméket találtam „grapefruit” néven. 

Ezek közül a Protexin Candies-Plus, a Biosept Grapefruit mag kivonat, a Bioextra 

Grapefruit mag kapszula és a JutaVit Grapefruit cseppek készítményeket hasonlítottam 

össze a fentebb ismertetett szempontok alapján (XI. táblázat). Mivel étrend-kiegészítőkről 

van szó, kevés információhoz jutottam a termékek tanulmányozása során. A Novodata 

programban a fentebb felsorolt készítmények egyikéről sincs adat. A Medscape, a 

Micromedex és a Lexi adatbázisokból kigyűjtöttem a grapefruit leggyakrabban előforduló 

interakcióit (XII. táblázat). A talált interakciók hátterében a leírások szerint minden 

esetben a CYP3A4 enzim gátlása miatt kialakuló megemelkedett plazmakoncentráció áll. 

A Medscape „grapefruit”, a Lexi „grapefruit juice” néven tartalmazza a növényt, ez utóbbi 

azért is pontosabb elnevezés, mert az interakciók hátterében többnyire a grapefruitlé áll. A 

Micromedex grapefruitra több találatot is dobott, én az „Ascorbic Acid/Grapefruit Extract” 

névvel dolgoztam. Itt fontos megjegyezni, hogy a rendszer az interakciók keresési 

eredményeit nem a gyógyszer-gyógyszer, hanem csak az élelmiszer-gyógyszer 

kategóriában jeleníti meg.  
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XI. táblázat: A grapefruit tartalmú készítmények kölcsönhatásai a termékleírások alapján 

 Hatóanyag 
Termék-

kategória 
Bejelentő 

Notifikációs 

szám 
Adagolás Kölcsönhatások 

Protexin 

Candies-Plus 

[46] 

2 kapszulában (napi adag): 

Energia 
9,19 KJ / 2,19 
kcal 

Zsír 3,54 mg 
amelyből telített 
zsírsavak 

0,003 mg 

Szénhidrát 465 mg 
amelyből cukrok 203,9 mg 
Fehérje 167,8 mg 
Só 1,81 mg 
Frukto-oligoszacharid 363 mg 
Grapefruit mag 
kivonat 

203,9 mg 

Fokhagyma por 92,7 mg 
Élőflóra mennyisége 109 

 

É
tren

d
-k

ieg
észítő

 

Vitaminkosár Kft. 
OÉTI 

1880/2007 
1x2 

„A grapefruit mag egyik 

hatóanyaga gyógyszer 

metabolizáló, enzim bénító 

hatású, így jelentősen 

növelheti egyes 

gyógyszerek hatását.” 

Biosept 

Grapefruit 

mag kivonat  

Nincs pontos adat. Argina Kft. 
OÉTI 

2102/2007 

2x 8-15 

csepp 
- 

Bioextra 

Grapefruit mag 

kapszula 

Grapefruit gyümölcs magjából és 

húsából extrakcióval 

készült 1:5 arányú kivonat. 

Bioextra Zrt. 
OÉTI 

6690/2010 

2-3x 10-15 

csepp 
- 

JutaVit 

Grapefruit 

cseppek 
Nincs pontos adat. JuvaPharma Kft. 

OÉTI 

15176/2014 

Napi 20 

csepp 
- 
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XII. táblázat: A grapefruit kölcsönhatásai az interakciós adatbázisok, szűrő programok alapján 

 Medscape Micromedex Lexi 

Warfarin 

Együttes szedéskor 

a terápia nyomon 

követése 

szükséges. 

- 
Minor, nincs szükség a terápiába való 

beavatkozásba. 

Amiodaron 
Közepesen súlyos, gyorsan kialakul. Major, együttes alkalmazásuk kerülendő. 

Buspiron 

Carbamazepin Major, gyorsan kialakul. 
Közepesen súlyos, a terápia nyomon 

követése szükséges. 

Ciklosporin 

Közepesen súlyos, gyorsan kialakul. 

Közepesen súlyos, terápia módosítása 

megfontolandó. 

Nifedipin Major, együttes alkalmazásuk kerülendő. 

Diazepam 

Közepesen súlyos, a terápia nyomon 

követése szükséges. 
Sertralin Közepesen súlyos, késleltetve alakul ki. 

Sildenafil 
Közepesen súlyos, a kialakulás 

gyorsasága nem meghatározott. 

Tacrolimus 
Major, a kialakulás gyorsasága nem 

meghatározott. 

Major kölcsönhatás, együttes 

alkalmazásuk kerülendő. 

Erythromycin 

Súlyos 

kölcsönhatás, 

együttes 

alkalmazásuk 

kerülendő. 

Közepesen súlyos, gyorsan kialakul. 
Közepesen súlyos, a terápia nyomon 

követése szükséges. 

Lovastatin Major, gyorsan kialakul. 
Major, a terápia módosítása 

megfontolandó. 

Primaquin Minor, gyorsan kialakul. 
Minor, nincs szükség a terápiába való 

beavatkozásba. 

Tolvaptan Major, késleltetve alakul ki. 
Major kölcsönhatás, együttes 

alkalmazásuk kerülendő. 
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8. A ginkgo, a ginzeng és a grapefruit tartalmú készítmények 

kölcsönhatásainak összegző értékelése, figyelembevételük 

nehézségei 

 A gyógyszeres terápia mindennapos problémája nem kívánt gyógyszerhatások 

kialakulása, melyek akár 16-26%-áért a gyógyszerkölcsönhatások felelősek. Egy 

metaanalízis szerint a kórházba felvett betegek 1,1%-ánál igazolódott be gyógyszeres 

interakció. Ha figyelembe vesszük a nem gyógyszernek minősülő, kiegészítő termékek 

egyre növekvő számát és népszerűségét, kijelenthetjük, hogy a nemkívánatos 

kölcsönhatások számottevő kockázatot jelentenek. Nagyszámú, gyógyszertárban kiadott 

vény elemzésével megállapították, hogy hazánkban körülbelül 3%-ában alakulhat ki 

jelentős, klinikai következményekkel járó kölcsönhatás. Az interakciókért felelős 

gyógyszerek 80%-át azonos orvos írta fel, és a vények felét azonos időben váltották be, a 

többit pedig 1 hónapon belül. Megfelelő intézkedésekkel a gyógyszer-interakciók 

túlnyomó többsége megelőzhető lenne, ezért a terápiás gyakorlat elengedhetetlen részét 

kell képezze. Ez fokozottan igaz a fokozottan veszélyeztetett betegcsoportokra, úgy mint 

időskorú vagy gyermekek esetében, csökkent vese- és májfunkciójú egyéneknél, valamint 

polipragmáziás betegeknél [39]. 

 Az interakciókat manapság már számítógépes programokkal, adatbázisokkal szűrik. 

Számos előnyük mellett azonban hátrányok is akadnak bőven ezeket illetően: 

 nem képesek minden releváns információ feltárására, 

 nem nyújtanak megfelelően pontos, mély információt az interakció hátteréről és 

kockázati tényezőiről, 

 nem tesznek különbséget a klinikailag fontos és kevésbé releváns interakciók 

között, emiatt a jelzett kölcsönhatások száma sokszor kezelhetetlenül nagy [39]. 

Jellemző, hogy az irányadó, szakmailag elismert adatbázisok tekintetében is komoly 

ellentmondások tapasztalhatók. Kiválóan mutat rá a problémára az a felmérés, melyben az 

FDA által kiadott, legmagasabb szintű figyelmeztetések („black box warning”) interakciós 

adatbázisokban való megjelenését vizsgálták. A tanulmány alapján a komoly 

kölcsönhatásba lépő gyógyszer-kombinációk csak 68%-a szerepelt a vizsgált adatbázisok 

valamelyikében, és mindössze 5%-uk minősült kontraindikáltnak vagy potenciálisan 

életveszélyesnek mindhárom forrásban [39]. 
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Az általam felhasznált programok és adatbázisok is változatos eredményt mutatnak. 

A fellelt szakirodalmakhoz képest nem minden esetben mutatnak átfedést, sokszor 

hiányosak, nem egységesek. Más esetekben akár teljesen eltérő eredményeket mutathatnak, 

mint a szakirodalmak, például a ginzeng esetében a növény fogyasztása egyes 

szakirodalmak szerint mind a warfarin, mind a trombocitaaggregáció-gátlók hatását 

gyengítheti, míg az internetes adatbázisok szerint, míg a warfarin hatását csökkentheti, 

addig a trombocitaaggregáció-gátlókét növelheti. Az adatbázisok néhol jelentős diverzitást 

mutatnak a besorolásban, mind klinikai jelentőség, mind a kimutatott interakciók száma 

alapján, ahogy az a fentebb bemutatott táblázataimból is látszik. A különböző adatbázisok 

eredményességét a fenti eredmények alapján, a 10.-14. ábrák foglalják össze. Mivel a 

Pharmindexen csak termékekre, a többi adatbázisban pedig hatóanyagokra is tudtam 

szűrni, így csak a Medscape, a Drugs.com, a Micromedex és a Lexi adatbázisát 

hasonlítottam össze, mert így relevánsabb képet kaphatok az eredményességükről (15. 

ábra). Annak érdekében, hogy azonos számú keresést tudjak összehasonlítani, a Lexi 

esetében a különböző ginzeng fajok közül az amerikai ginzenget választottam ki, mert itt 

volt a legtöbb találat interakcióra. 

 

 
10. ábra: A Medscape adatbázis interakciós szűrési eredményei 
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11. ábra: A Drugs.com adatbázis interakciós szűrési eredményei 

 

 

12. ábra: A Micromedex adatbázis interakciós szűrési eredményei 

 

 

13. ábra: A Lexi adatbázis interakciós szűrési eredményei 
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14. ábra: A Pharmindex adatbázis interakciós szűrési eredményei 

 

 

 

15. ábra: Az általam használt angol nyelvű interakciós adatbázisok összehasonlítása 

 

A vizsgált növényi hatóanyagok és ezeket tartalmazó termékek különböző 

megítélésének sok oka lehet. A különböző termékek pár kivételtől eltekintve nem 

gyógyszernek minősülnek, így sem minőségileg, sem mennyiségileg nem meghatározott az 

összetételük. Így például egy-egy készítmény leírására is más-más kritériumok, a 

forgalomba hozatalhoz pedig eltérő vizsgálatok vonatkoznak. A kiegészítő medicina 

térhódítása folyamatosan, évről évre növekszik, vele együtt a termékek száma is, az 

adatbázisok tudása azonban egyelőre sajnos nem tartja ezt az ütemet. Ennek hátterében 

számos dolog húzódhat, például a különböző szakirodalmak és/vagy klinikai vizsgálatok 
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sokszor ellent mondanak egymásnak. A bizonyítékokat különböző források másként 

értelmezik, hiányzik egy egységes osztályozási rendszer, valamint az eltérő adatbázisok 

más-más beválogatási kritériumokat szabnak meg [39]. A legtöbb növényi készítménnyel 

kapcsolatban csekély mennyiségű klinikai vizsgálat születik, és ezek klinikai relevanciája 

is kérdéses, nem egyértelműek, illetve a feltárt mechanizmusok is sok esetben 

ismeretlenek. A ginkgo interakciókért felelős mechanizmusai például sok esetben 

tisztázatlanok, több ízben enziminduktorként és –gátlóként is megemlítik a szakirodalmak 

ugyanazon enzimre nézve. A ginzeng esetében a legfőbb problémát az jelentette, hogy az 

eltérő fajok eltérő interakciókért felelősek, és az, hogy melyik fajról/fajokról van szó 

különböző hatóanyagok esetében, sok esetben nem tisztázott az adatbázisokban. Ezen kívül 

az is nehézséget jelentett a készítmények interakcióinak tanulmányozása során, hogy 

többségében multivitaminokról vagy egyéb összetett komponensű termékekről van szó, így 

rendkívül nehéz utánajárni, hogy mely kölcsönhatásokért felelős maga a ginzeng. A 

grapefruit tanulmányozása során meglepődve tapasztaltam, hogy míg a szakirodalmakban 

nagy mennyiségű információt találtam sok hatóanyagra vonatkozóan, a számítógépes 

adatbázisok jóval kevesebbet tartalmaztak, ráadásul több adatbázisban egyáltalán nem volt 

fellelhető. Ennek oka lehet egyrészt, hogy nincsen gyógyszerként forgalomba hozott 

készítménye, másrészt inkább élelmiszernövényt, mint gyógynövényt tartják számon.  
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9. Összefoglalás és következtetések 

 Napjainkban a nem gyógyszernek minősülő termékkör egyre nagyobb teret hódít, 

egyre közkedveltebb termékek, számuk évről évre nő. Mivel ezeknél a készítményeknél 

nincs olyan engedélyezési eljárás, melynek során a gyógyszerekhez hasonló bevizsgálásra 

is sor kerülne, így többnyire abban sem lehetünk biztosak, hogy a doboz tartalma valóban 

azt rejti, amit ráírnak. A legnagyobb problémát a gyógyszeres terápiában is részesülő 

betegeknél jelentheti ez a termékkör, gyakran a természetes növényi összetevőket 

tartalmazó vény nélkül kapható készítményekkel együtt kombinálva adódhatnak gondok. 

Így nem is gondolják a betegek/fogyasztók, hogy gyógyszerelésük összefügghet ezekkel a 

termékekkel, ezért sok esetben nem szólnak szedésükről az orvosoknak, 

gyógyszerészeknek. Ráadásul sajnos az is gyakran előfordul, hogy az egészségügyi 

szakemberek sem megfelelően informáltak a készítmények veszélyeiről, kölcsönhatásairól. 

Erre csak részben adhat mentséget az, hogy nincs is megfelelő, hiteles, naprakész 

információt nyújtó hazai adatbázis. 

 A kölcsönhatások értékelése nem egyszerű feladat. Munkám során próbáltam arra 

törekedni, hogy a legteljesebb, legátfogóbb képet adjak a ginkgo, a ginzeng és a grapefruit 

interakcióiról. Sok esetben azonban ellentmondásokba, különbözőségekbe ütköztem a 

szakirodalomnál és az internetes adatbázisoknál. Meglepetéssel tapasztaltam, hogy nincs 

egy letisztult, egységes kép még a növényi készítmények interakcióinak terén sem. Ennek 

számos okát ismertem fel munkám során, így például (a.) nincs elegendő humán klinikai 

vizsgálat, (b.) azok relevanciája is kétséges, (c.) a bizonyítékokat eltérő adatbázisok 

másként értelmeznek, (d.) nincs egy egységes osztályozási rendszer, ráadásul (e.) sokszor a 

növényi kivonatok hatásmechanizmusa is vitatott, (f.) ráadásul sok esetben még a 

szakirodalomban hivatkozott „növényi drog, kivonat eredete vagy/és forrása” sincs kellő 

szakmai alapossággal megadva. Ezen okok alapján jutottam arra a következtetésre, hogy 

korántsem egy kiforrt területe a gyógyításnak és gyógyszerészetnek, így napjainkban 

különösen indokolt ezzel alaposabban foglalkozni, valamint ezen a területen tovább 

vizsgálódni. 

Az ellentmondások feltárása és értelmezése után ezért igyekeztem számos 

szakirodalom, négy angol, egy magyar és egy gyógyszertári expediáló program 

segítségével letisztultabb képet kapni a három népszerű és mintául szolgáló növényi 

készítmények releváns, klinikailag is fontos, akár a mindennapi gyógyszerészi 

gyakorlatban is lényeges interakcióiról. Ezek terápiás jelentőségét sem szabad(na) 
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elhanyagolni, ugyanis ezek a betegség romlásához – extrém esetekben rendkívül rossz 

prognózisához, a gyógyszerelés sikertelenségéhez, a költségek növekedéséhez és a 

gyógyszerészbe vetett bizalom megrendüléséhez vezethetnek. Ilyen interakciók lehetnek a 

teljesség igénye nélkül például a ginkgo, a ginzeng és a grapefruit véralvadásra ható 

szerekkel való kölcsönhatása, a ginkgo és ginzeng NSAID-okra kifejtett hatása, a ginkgo 

és grapefruit antiepileptikumokkal történő együtt szedése, az anti-retrovirális szerek ginkgo 

által kifejtett hatáscsökkenése, valamint a vércukorszint-csökkentők ginzeng általi 

hatásnövekedése. A grapefruit minden CYP3A4 enzimen metabolizálódó szer hatását 

megnöveli – sokszor toxikussá téve azt (pl.: kalcium-csatorna blokkolók, „sztatinok”, 

egyes benzodiazepinek, glükokortikoidok és foszfodiészteráz-gátlók, stb.). 

Minden gyógyszerész jogszabályban meghatározott kötelessége munkája során 

alapszintű gyógyszerészi gondozásban részesíteni a betegeket. Bár a legtöbb interakció 

értékelése nem egyértelmű, vannak olyan esetek, amikor mindenképpen fel kell hívni a 

betegek figyelmét a lehetséges kölcsönhatásokra, hiszen a patika az utolsó láncszem a 

betegellátásban, a gyógyszerész pedig az utolsó bástya a beteg gyógyszerelésében, így 

hatalmas a felelősség a gyógyszerbiztonság és a kölcsönösen pozitív beteg-együttműködés 

biztosítása terén. Néhány gyakran alkalmazott és népszerű készítmény kölcsönhatásainak 

részletes elemzésén és bemutatásán keresztül olyan szakmai „háttéranyagot” kívántam 

összeállítani, mely hozzájárulhat a napi gyakorlati rutin munka során felmerülő kérdések 

megoldásához, az orvosi és gyógyszerészi munka során jobban alkalmazható informatikai 

megoldások kialakításához. 
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