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Velmi poutavé bylo vystoupení prof. RNDr. 

Luďka Jahodáře, CSc., vedoucího katedry far-

maceutické botaniky a ekologie, první v pořadí, 

s názvem „Interakce obsahových látek některých 

plodů s léčivy“. Prof. Jahodář přehledně shrnul 

problematiku možného nežádoucího ovlivnění 

biologické dostupnosti, biotransformace a plaz-

matických hladin léčiv, pokud dojde k jejich 

zapití džusem z citrusových plodů (hesperidií). 

Zvláště významné je v tomto ohledu upozornění 

pacienta na riziko zvýšené účinnosti léčiv z celé 

řady ATC skupin (antihypertenziva, hypolipide-

mika, antidysrytmika, léčiva na erektilní dysfunk-

ci, prokinetika, antitusika, antidepresiva, cytosta-

tika, imunosupresiva aj.) v rámci dispenzačního 

minima. Nevhodným k zapíjení medikamentů je 

především džus grepový (působí jako inhibitor 

cytochromu P-450, ovlivňuje tak sérové kon-

centrace současně podávaných léčiv ve smyslu 

jejich zvýšení), ale také šťáva z limetek, pumela 

(neboli šedoku) a hořkých pomerančů („seville 

orange“). Tento efekt je dán obsahovými látkami 

citrusů, tj. výskytem fl avonoidů (např. hesperi-

din, naringin) a furanokumarinů (bergamotin, 

bergapten, oxypeucedamin). Zmíněny byly též 

džusy z borůvky velkoplodé (klikvy velkoplodé), 

granátových jablek, magnolky a šťáva z papayi. 

Z praxe jsou známy případy jejich interakcí (da-

ných obsahem fytosterolů, lignanů, organických 

kyselin a minerálních látek, především draslíku) 

s warfarinem, K-šetřícími diuretiky, diklofena-

kem, kodeinem, tramadolem. Ohlas vyvolala 

také zpráva o nežádoucím působení výtažků 

z plodů paprik (kapsaicin) ve spojení s inhibi-

tory ACE i při topickém podání (vystupňované 

záchvaty suchého kašle). 

Druhým sdělením byla přednáška 

doc. PharmDr. Lenky Tůmové, CSc., z katedry 

farmakognosie nazvaná „Alergeny přírodního 

původu v kosmetických výrobcích“. V krášlících 

prostředcích (pleťové vody a masky, laky na vla-

sy, tyčinky na rty, řasenky, depilační krémy aj.) 

se můžeme setkat s nesmírně širokou 

paletou přírodních surovin, zahrnují-

cí extrakty z léčivých rostlin (z arniky, 

aloe, pupečníku, rozmarýnu, levandu-

le atd.), oleje, vosky, tmely (propolis), 

pryskyřice (šelak) a vonné látky, které 

představují potenciální i skutečné 

alergeny (hapteny), pronikající kůží 

a tvořící konjugáty s bílkovinami. Tyto 

komplexy spouštějí celkové projevy 

přecitlivělosti nebo alergenní noxy 

po styku s kůží vyvolávají kontaktní 

dermatitidu. K vyšetření možné přecit-

livělosti slouží tzv. evropská série stan-

dardů, což je sada složená z „fragrance 

mix“ (eugenol a isoeugenol, geraniol, 

hydroxycitronellal – voní po konvalin-

kách, oak moss absolute – oblíbený 

v pánské kosmetice, alfa-amylskořicový alkohol 

– vůně jasmínu, R-(+)-limonen), perubalzámu 

a kalafuny. 

 Třetí příspěvek, „Fototoxické a fotoalergické 

reakcie prírodných látok v dermatológii“, připravil 

autorský kolektiv ve složení Tóth, Czigle a Košťá-

lová z bratislavské farmaceutické fakulty. Názor-

ně byly rozděleny reakce buď vzniklé přímým 

stykem s podezřelou rostlinou, nebo po užití 

části nebo přípravku z léčivé rostliny a vyvolané 

(umocněné) ozářením zcitlivělé kůže sluncem. 

Referující připomněl rozmanité kožní projevy 

(otok, puchýře, palčivost, erythém, mokvání, hy-

perpigmentace, fototoxickou purpuru až pseu-

doporfyrii) a v přehledu pak látky, které jsou 

schopny takové efl orescence vyvolat (účinné 

principy dehtů, terpeny, chinony, dianthrony, 

polyalkiny atd.). Obranou je vyhýbat se riziko-

vým rostlinám, omezit pobyt na slunci mezi 

11. a 15. hodinou a důsledně používat příprav-

ky s ochranným faktorem. 

Na závěr vystoupil Mgr. Jaroslav Peč z lékár-

ny FN Olomouc s příspěvkem na téma „Konopí 

– novodobý lék s tisíciletou historií“. Auditorium 

seznámil jednak s matečnou rostlinou Cannabis 

sativa L. (Cannabaceae) a jejím použitím v dáv-

né i novější historii (výroba provazů, textilií, pa-

píru, oleje, produkce semene jakožto krmiva pro 

ptactvo). Uvedl, že se v praxi rozlišují dvě che-

movariety konopí, a to s obsahem delta-9-THC 

(droga) a s obsahem kanabidiolu (max. 0,3 % 

delta-9-THC, kosmetikum a dermatologikum). 

Vodný a lihový výluh z kvetoucí nati konopí se 

obsahovými látkami dosti zásadně liší. Nať vedle 

psychoaktivních látek vykazuje ještě řadu dal-

ších, jako např. beta-myrcen, limonen, karyofy-

len, fl avonoidy a lignany, což předznamenává 

její budoucí širší využití v medicíně a farmacii. 

Kouření sušených listů, resp. květů (Cannabis 

fl os – neoplozená samičí květenství bez ston-

ku a větších listů) má mnohdy nevyzpytatelné 

účinky na lidský organismus. Z květů lze také při-

pravit odvar nebo je aplikovat inhalační cestou 

pomocí vaporizéru. Experimentálně je marihua-

na podávána nemocným s AIDS, po chemote-

rapiích jako profylaxe nauzey a zvracení a k ob-

novení apetitu, při parkinsonismu a roztroušené 

skleróze. V zámoří se objevilo několik specialit: 

např. Sativex spray (extrakt z konopí, sublingu-

álně při chronických bolestech, roztroušené 

skleróze a revmatoidní artritidě, Marinol 

cps (= syntetický THC, kontrola emeze). 

Konopí má samozřejmě i řadu nežá-

doucích účinků – útlum CNS, indukce 

psychóz a depresí, sucho v ústech, ta-

chykardie, hypertenze. Kontraindiková-

no je u transplantovaných nemocných. 

Interaguje s perorálními antidiabetiky, 

kortikoidy, sildenafi lem a tricyklickými 

antidepresivy. 

Na samém konci setkání zaznělo po-

děkování za účast z úst doc. RNDr. Jiřiny 

Spilkové, CSc., a pozvání na příští HDLR 

v roce 2010.   

Příjemným osvěžením byla prohlídka 

skleníku s výkladem vedoucího zahrady 

ing. J. Pirnerem a procházka mezi záho-

ny s léčivými rostlinami v exteriéru.
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     HRADECKÝ DEN LÉČIVÝCH ROSTLIN

Robert Jirásek  
     Spolek pro vybudování 

Českého farmacuetického muzea 

při FaF UK Hradec Králové

          Stalo se už tradicí, že v měsíci červnu 

hostí východočeská metropole zájemce 

o tematiku terapeutického využití léčivých 

rostlin, resp. léčiv přírodního původu. 

Nejinak tomu bylo letos, kdy se pozornost 

přednášejících a posluchačů v sále botanické 

zahrady Farmaceutické fakulty UK v Hradci 

Králové zaměřila na nežádoucí účinky, 

kontraindikace a interakce přírodních látek. 
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ing. J. Pirner (vlevo) provází skleníkem

Mgr. Pelč referuje o konopí

farmi03-09_uvod2.indd   36farmi03-09_uvod2.indd   36 12.6.2009   16:47:4212.6.2009   16:47:42


