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 Резюме 
 

Раздел 5: Тук са представени: важните да се знаят ротивопоказания, странични ефекти, токсичност 

и други ограничения при употреба, като взаимодействия на известни фитолекарства с други 

лекарства; значението на тези термини и някои примери за предупреждения, противопоказания, 

странични ефекти и взаимодействия за различните билки. 

 Резултати от обучението 
След усвояване на обучителния материал, обучаемият трябва да може да: 
 

 Знания, разбиране и професионални умения: 
1. Разбира термините противопоказания, страничен ефект, токсичност и взаимодействия с 
други лекарства. 
2. Познава ограниченията при употребата на билки и неблагоприятните ефекти от 
употребата на билкови лекарства 
3. Дискутира клиничната ефикасност на фитолекарствата и особеностите в лечението на 
определени групи от населението 

 
 Общи и трансферни умения:  

1. Показва добри писмени и устни комуникационни умения. 

2. Демонстрира обща компютърна грамотност 

3. Провежда компютърно търсене, за да извлечете информация от други източници 

4. Показва способност да се използва извлечена информация за подобряване на 

професионалния статус  

5. Планира задачите и работи самостоятелно 

6. Работи в екип с минимални напътствия, когато е уместно. 

 

Раздел 5 

Ограничения при медицинската употреба, ефикасност и безопасност 

Противопоказания, страничен ефект, токсичност и взаимодействия с други лекарства. 

Клинична ефикасност на фитолекарствата 

През вековете много от традиционните билки са били използвани от хората за лечение или 

профилактика на заболявания. Напоследък нараства интересът към употребата на алтернативни 

или билкови лекарства и това води до нарастваща загриженост относно безопасността на 

използването на лечебни растения. Много хора погрешно вярват, че билковите продукти са 

безопасни. Въпреки че повечето билкови лекарства са сравнително безопасни в сравнение със 

съвременните лекарства, резултатите от токсикологичните изследвания показват, че това не 

винаги е вярно. 

Очаквания на пациентите 

Известен немски институт за демографски изследвания провежда редовни проучвания на 

общественото мнение, за да изследва отношението на германската общественост към 
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естествените средства за защита (IFD Survey 7016, 2002). През 2002 г. институтът е провел 

представително изследване от 2172 души на възраст от 16 до 90 години. Тридесет и пет процента 

от участниците в проучването считат, че предписването на естествени средства за защита е "много 

важно", 41% го оценяват като "важно" и 13% го определят като "не много важно". Това изследване 

демонстрира, че германската общественост има ясно формирано мнение за фитолекарствата. На 

въпроса дали тези продукти са ефективни, 4% твърдят, че не, 38% нямат мнение и 54% са убедени, 

че билковите лекарства са ефективни. Повечето от участниците обаче вярват, че естествените 

лекарства работят по различен начин от синтетичните наркотици.  

 

 

Фигура 1. Резултатите от представително проучване на 2172 германски граждани относно рисковете от 

синтетични лекарства спрямо естествените средства за защита. Счита се, че последните имат много голям 

терапевтичен обхват и висок ранг на безопасност (IFD Survey 7016,2002).  

Становищата относно безопасността на продуктите са още по-представителни: 82% от 

изследваните оцениха риска от лечението с естествени средства като "ниски", докато 84% 

оценяват рисковете от синтетични лекарства като "умерени до високи" (фиг.1). Почитателите и 

противниците на естествените средства за защита държат за това мнение еднакво. По този начин, 

търсенето на много пациенти, особено при възрастните хора, за билкови лекарства се корени 

отчасти в емоционално възприятие, че естествените продукти са по-щадящи и по-безопасни от 

химически продукти. Освен някои много конкретни доказателства за някои активни растителни 

съставки, дори консултация с техния лекар е малко вероятно да промени разбирането на 

пациентите за естествените фитобекарства. Много по-разумен подход е рецептата и препоръката 

за употреба на билковите лекарства да се базира на начина, по който пациентите действително 

използват тези продукти, което предполага, че продуктите обикновено имат широк, безопасен 

терапевтичен обхват. Мощни растителни лекарства, като например препарати, направени от 

растителни части, съдържащи сърдечни гликозиди, като дифузион (Digitalis spp.), тропанови 

алкалоиди от беладона (Atropa belladonna) или колхицин от есенния минзухар (Colchicum 

autumnale) не покриват тези безопасни критерии, така че е по-добре да не се използва терминът 

"билков" или "ботанически", когато се споменават тези продукти. За тези индикации е по-добре 

да се предписват чисти "химически" съединения като дигиталис гликозид, атропин, колхицин и 

т.н..  

Риск 

нисък 

без мнение 

среден 

висок 

Химични лекарства Естествени лекарства 
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В същото време доверието в лечението е най-добрата основа за успешното му използване в 

избрани терапевтични приложения. След като е взето решението за лечение, по-добре е да се 

насърчи доверието на пациентите и техните самовъзстановяващи се сили, като се образоват по 

положителен начин за избраното лекарство (и свързаните с него рискове!). Основната 

информация за синтетичото лекарство включва главно неговата химическа структура, която не е 

особено интересна за повечето пациенти. Но при билковото лекарство на пациента може да се 

покаже картина на лечебното растение и да се разкаже историята му, като осигурява отлична 

среда ефективността на лечението.  

Лекарите, които препоръчват растителни лекарства трябва да се запознаят с растенията, от които 

те са получени. Те трябва да знаят за техните ботанически характеристики, за частите на 

растението, които се използват в медицината, както и техните традиционни терапевтични 

приложения. 

 

БЕЗОПАСНА ФАРМАКОЛОГИЯ  

Критериите за безопасност на билковото лекарство трябва да бъдат същите като при химическите 

лекарства. Ето защо е необходимо да се даде кратко въведение за насоките и регулирането на 

безопасността на лекарствата. За съжаление, много страни нямат официални наредби за контрол 

на качеството върху твърденията за производство или етикетиране на билкови лекарства и 

хранителни добавки.  

При извършване на фармакологични проучвания за безопасност на билковите материали трябва 

да се вземат под внимание два въпроса: 

 a) концентрацията на активни или токсични съединения и други химикали варира в различните 

части на растението за различни сезони на прибиране на реколтата и зависи от различните 

методи на извличане. 

 b) географското разположение, състава на почвата и нейните замърсители и годишните вариации 

в почвената киселинност, водата, метеорологичните условия и други фактори на растежа имат 

всички значими ефекти върху терапевтичните свойства и безопасността на лечебните растения. 

Ръководството ICH S7A е прието от регулаторните органи на Европа, Съединените щати и Япония и 

е посочено от съответните отдели на много други страни. Редица важни въпроси, свързани с 

безопасната фармакология понастоящем са определени от регулаторните агенции и са описани в 

този раздел. Съгласно тази насока фармакологичните изследвания могат да бъдат разделени на 

три категории: първични фармакодинамични изследвания, вторични фармакодинамични 

изследвания и фармакологични проучвания за безопасност. Специфичните цели на 

фармакологичните проучвания за безопасност включват: 

• идентифициране на нежеланите фармакодинамични свойства на дадено вещество, които 

могат да имат значение за безопасността на хората 

• оценяка на неблагоприятните фармакодинамични и / или патофизиологични ефекти на 

вещество, наблюдавано в токсикологията и / или клиничните изпитвания. 
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• изследване на механизмите на наблюдаваните и/или съмнителни неблагоприятни 

фармакодинамични ефекти 

Успешното клинично проучване зависи от точния научен дизайн. Проучването на растителен 

продукт е по-сложно поради сложния състав и трудния контрол на качествата на компонентите в 

сравнение с опита за едно химично лекарство 

Подобно на конвенционалните лекарства, клиничните данни за билковите лекарства идват главно 

от съобщения за конкретни пациентски случаи, неконтролирани клинични проучвания и случайни 

контролирани проучвания (RCTs). Случайните контролирани проучвания, особено ако са двойно 

независими, се считат за най-стриктната система за оценка на ефикасността на лекарствата. За 

съжаление, много от докладваните резултати от клиничните проучвания върху билкови лекарства 

досега не са надеждни поради повече или по-малко ненаучен дизайн. Много често резултатите от 

клиничното изпитване на едно билково лекарство, получено от различни изследователски групи, 

варират значително. Може обаче да се случи, че различни, дори строги клинични изпитвания не 

винаги водят до едно и също заключение. Следователно само всички налични данни, които могат 

да бъдат събрани при систематичен преглед, предлагат най-надеждните доказателства за 

ефикасност. Систематичните прегледи и мета-анализите са в горната част на пирамидата на 

клиничните доказателства (Ho et al., 2008; Rosner, 2012; Elamin and Montori, 2012; Varoni et al., 

2014).  

Терминология на: Противопоказания, страничен ефект, токсичност и взаимодействия с други 

лекарства. 

Термин Значение 

Противопоказания 

Противопоказанията на едно средство ви информират, когато не е подходящо 

да се използва. Противопоказанието прави дадено лечение или процедура 

нежелателна. Контраиндикацията е условие или фактор, който служи като 

причина да се откаже определено медицинско лечение поради увреждането, 

което би причинило на пациента. 

Предупреждения 

Предупреждението означава, че е възможно лечението да не се препоръчва 

при някои обстоятелства, но не е толкова силно, колкото противопоказанието. 

Предупрежденията включват факта, че някои билки могат да раздразнят 

стомаха. Зависи от индивидуалното решение дали да се има предвид 

възможността от този страничен ефект. 

Странични ефекти 

Страничните ефекти на лекарството са ефекти, които могат да се появят на 

организма поради приемането на лекарството, в допълнение към желания 

ефект. Нежеланите реакции могат да включват ефекти, които се наблюдават 

при повечето хора, приемащи това лекарство, или нежелани реакции, които 

може да са настъпили само веднъж! 

Взаимодействия 

Едно взаимодействие възниква, когато приложението на едно лекарство (било 

то билково или не) засяга действието на друго лекарство. Тези взаимодействия 

могат да настъпят или чрез едно лекарство, което директно действа върху 

другата, или чрез техните ефекти върху човешкото тяло 
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За досега използваните най-популярните билки има много малко известни данни по отношение 

на фармакологичните им ефекти върху животните. През последните 3 години са публикувани 

редица систематични прегледи / мета-анализи относно клиничната ефикасност на билкови 

екстракти, използвани предимно в западните страни. Освен това, други наскоро публикувани 

систематични прегледи предоставиха доказателства за ефикасността на при черен кошос 

(Cimicifuga racemosa) при жени в менопауза (Ulbricht and Windsor, 2014), Данг Шън (Codonopsis 

pilosula) за хронична обструктивна белодробна болест и някои ботанически препарати за 

дерматологични състояния (Vlachojannis et al., 2015), но не са показали ясни благоприятни ефекти 

на нар (Punica granatum) при профилактиката и лечението на сърдечно-съдови заболявания 

Vlachojannis et al., 2015), за Hibiscus sabdariffa при понижаване на серумните липиди (Aziz et al., 

2013) и за палма-джудже (Sereno arepens) при пациенти с доброкачествена простатна 

хиперплазия (Tacklind et al., 2012). 

Нежелани ефекти от употребата на билкови лекарства 

Съществуват общи и специфични съображения по отношение употребата на билки и техния 

потенциал да предизвикват нежелани ефекти. Предположението, че "естественото" е равно на 

"безопасно", очевидно е измамно. Природните продукти съдържат фармакологично активни 

молекули, потенциално способни да причинят опасност за човешкото здраве. Класическите 

примери на токсичност, свързана с употребата на билкови продукти, включват хепатотоксичност, 

дължаща се на растения, съдържащи пиролизидинови алкалоиди (Li et al., 2011), отравяне с 

Aconitum дължащо се на алкалоиди в растението самакитка, които са силно токсични 

кардиотоксини и невротоксини (Chan, 2015) в някои случаи  дори –летални, предизвикващи 

сърдечно-съдови нежелани реакции, свързани с Ephedra sinica (китайска ефедра), чиито продажби 

са били забранени от Администрацията по храните и лекарствата от 2004 г. насам (Seamon and 

Clauson, 2005). Не много хора осъзнават, че когато билките се извличат и пречистват, токсичността 

може да се увеличи заедно с повишаването на терапевтичната ефикасност. Ето, вземете например 

коренището на Angelica Pubescens f. biserrata, китайска билка, използвана за артрит с 

противовъзпалителна активност. Когато тази билка се екстрахира и след това фракционира с 

петролен бензол, хлороформ, етил ацетат и n-бутенол съответно в няколко фракции и се дава на 

мишка с оток на ушите, индуцирана от смесен възпалителен разтвор за фармакологично 

изследване в нашата лаборатория, петрол-бензеновата фракция показва не само най-високата 

потенциална инхибиране на подуване на ушите, но и най-високата токсичност. Три от 10 мишки 

умират след приложение. 

Случайните нежелани ефекти при употреба на билки могат да възникнат в резултат на събирането 

на неправилни суровини и неподходяща подготовка, поради липса на познания за активните и 

токсични компоненти при контрола на качеството на материалите и фармацевтичните продукти 

или с предозиране или прекомерна продължителност на приложение поради погрешното 

вярване, че естествените средствата за защита са безвредни. За съжаление, много страни нямат 

официални наредби за контрол на качеството върху производството или етикетирането на 

билкови лекарства и хранителни добавки. 
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Всеки конвенционален медикамент може да има странични ефекти. Тези нежелани реакции са 

описани и съобщени, след като са проведени проучвания с лекарства и изследвания. Страничните 

ефекти се съобщават и оценяват допълнително след продажбата на лекарството 

Билкови лекарствени взаимодействия 

През последните 20 години многобройни доклади от случаи, серия от случаи и фармакокинетични 

проучвания ясно показаха, че билковите лекарства могат да взаимодействат с предписаните 

лекарства. 

Съобщените лекарствени взаимодействия са от: 

I. човешки изследвания - публикувани изследвания, проведени върху здрави индивиди - 

клинични проучвания при хора - публикувани проучвания от терапевтични проучвания 

върху пациенти, лекувани за състояние 

II. емпирични - традиционни познания или консенсус въз основа на опита от широко 

използваните доклади за случаи на хора - публикувани индивидуални отговори за 

употребата на билкови продукти серия от човешки случаи - публикувани отговори от 

няколко пациенти, използващи препарат от същата билка 

III. при животните (изброени типове) - лабораторни тестове, при които се използват живи 

животни (in vivo) и различни начини на прилагане на билковите или растителните 

компоненти, 

a. ex vivo – откриване на лабораторни взаимодействия върху клетки, тъкани или 

органи от животни или хора, на които е приложено растителното средство (в 

сравнение с in vivo, когато са направени изследвания върху самите живи 

организми) 

b. in vitro - откриване на лабораторни взаимодействия с клетъчни или тъканни проби 

от животни или хора, спекулативни - използване на фармакологични данни от 

изследвания in vitro, проучвания при животни или проучвания при хора, за да се 

заключат вероятните или потенциалните взаимодействия или ефекти при хората 

IV. [съмнителни взаимодействия], както е показано в скоби с подчертани, а не с удебелен вид 

лекарства, се основават на предварителни констатации, спекулации, неточна информация 

и / или фалшиви предположения, противоречащи на установени доказателства. 

От гледна точка на механизма, взаимодействията могат да имат или фармакокинетична и 

фармакодинамична основа, или и двете (Izzo et al., 2002), а растителните лекарства могат да 

взаимодействат с предписаните лекарства в червата, черния дроб, бъбреците и целите на 

действието. Повечето от билковите лекарства, участващи в лекарствените взаимодействия, 

показват, че регулират дозата на цитохром Р450 и / или Р-гликопротеин, но ролята на 

лекарствените преносители, включително органичните анионни и катионни транспортери и 

ядрения прегнан-X рецептор, сега са стават още по.очевидни (Chen et al., 2012, Cho и Yoon, 2015). 

Например билката жълт кантарион (Hypericum Perforatum) причинява един от процесите в черния 

дроб (ензимната система Р450) да бъде по-ефективеан. Въпреки че това обикновено не се счита за 

проблем при здрави хора, които не приемат каквито и да е лекарства, това води до по-бързо 
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отстраняване на някои лекарства, които се метаболизират от черния дроб, което означава, че те 

вече няма да бъдат толкова ефективни. Това включва противозачатъчното хапче!  

Употребата на Hypericum perforatum с имуносупресивни (напр. циклоспорин), антиретровирусни 

(напр. индинавирад невирапин), сърдечни (напр. Дигоксин) или антинеопластични (напр. 

иринотекан и иматиниб) лекарства може да доведе до понижена плазмена концентрация на 

предписаното лекарство и  намалена ефикасност (Borrelli и Izzo, 2009; Izzo, 2012; Russo et al., 2014, 

Posadzki et al., 2013). Пациенти с рак (Alsanad et al., 2014) и със сърдечно-съдови заболявания 

(Tachjian et al., 2010, Ge et al., 2014, Milić et al., 2014) et al., 2014) са подложени на риск при 

вземане на имуносупресорни лекарства. Антикоагулантният варфарин е най-разпространеното 

лекарство, участващо във всички видове лекарствени взаимодействия, включително и с билкови, 

и съответно жълтия кантарион е  най-често срещаната билка, влизаща във взаимодействия с 

много билки и лекарства (Izzo, 2012; Milić et al., 2014). Следователно, трябва да се използват 

внимателно в комбинация с други лекарства. 

Използване на билкови лекарства по време на бременност и от кърмещи жени 

Допълнителни и алтернативни терапии, включително растителни лекарства, се използват широко 

през третото тримесечие на бременността и бременните жени са склонни да вярват, че такива 

лечения са по-безопасни от предписаните лекарства (Pallivalapilaet al., 2015). Според британско 

проучване 57,8% от бременните жени използват една или повече билкови лекарства, като най-

често срещаните са джинджифил (Zingiber officinale), червена боровинка (Vaccinium macrocarpon), 

листа от малини (Rubus ideaus), лайка (Mentha piperita) и ехинацея Echinacea spp. (Holst et al., 

2011). Билковите лекарства се използват и от кърмещи жени. Според неотдавнашни систематични 

прегледи (Budzynska et al., 2012; Amer et al., 2015) растителните лекарства са били оценени в 

проучвания, проучвания за безопасност и проучвания за ефикасност. Поради лошото 

методологично качество на клиничните данни, обаче, има малко доказателства за тяхната 

ефикасност и безопасност сред кърмещите жени. 

Използване на билкови лекарства при деца и юноши 

Билковите лекарства са популярни сред детското и юношеското население. Например, през 2014 

г. в САЩ около 5,8% от немските деца и юноши на възраст между 0 и 17 години (Du et al., 2014) и 

3,9% сред децата на възраст 0-17 години в САЩ са използвали билкови лекарства (CDC National 

Доклад за здравната статистика, 2007 г.). Ето защо е от решаващо значение да се дефинира 

тяхната ефикасност и възможните рискове при децата. Основните нежелани реакции включват 

неврологични (35% припадъци, депресия на централната нервна система и летаргия), сърдечно-

съдови (10% хипертония и кръвни проблеми) и гастроинтестинални (14% гадене, повръщане и 

диария) (Gardiner et al. 2013). Също така много от докладите по случая са били слабо 

документирани. Сред най-добре документираните съобщения за случая, коренът от руно 

(Polygonum multiflorum), корен и кава (Piper methysticum) се свързват с остър хепатит, син кохош 

(Caulophyllum thalictroides) с неонатална конгестивна сърдечна недостатъчност и сибирски 

женшен (Eleutherococcus senticosus) с неонатален хирзутизъм. Случайното поглъщане на чаено 

дърво (Melaleuca alternifolia) масло се свързва с атаксия и безотговорност. 

Използване на билкови лекарства в гериатричната популация 
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Много възрастни хора използват растителни продукти за облекчаване на симптоми или 

медицински заболявания, за които се смята, че не се лекуват лесно с конвенционални предписани 

лекарства. По-голямата част от проучванията са проведени в САЩ. Най-често използваните билки 

са гинко (Ginkgo biloba) и чесън (Allium sativum) и двете имат потенциала да взаимодействат с 

предписаните лекарства, особено при пациенти под антикоагуланти (Tachjian et al., 2010; ). Други 

билкови лекарства, използвани често от възрастни хора, включват женшен (Panax ginseng), алое 

вера, лайка (Matricaria recutita), джинджифил (Zingiber officinale) и градинска мента (Mentha 

spicata). 

Оценяването на безопасността и ефикасността на растителните лекарства остава проблематично, 

като се използват неадекватни или непоследователни методи, а въпросите са обсъдени тук, 

използвайки примери за скорошни систематични прегледи и метаанализи. Очевидно е, че 

обобщенията относно ефикасността и безопасността на билковите лекарства не са 

препоръчителни, въпреки че много от тях са ефективно използвани за болести и като 

функционални храни, особено в азиатските страни. Някои билкови лекарства са показали 

ефективност (напр. джинджифил за предотвратяване и лечение на гадене и повръщане), докато 

други са показали, че са ефективни за специфична индикация, но не и други (напр. Женшен за 

подобряване на глюкозния метаболизъм, но не и за болестта на Алцхаймер) , Няколко билки се 

свързват със сериозни нежелани реакции, включително взаимодействия с билки (особено жълт 

кантарион). Въпреки това, много клинични проучвания са извършени без достатъчно строгост и 

записани подробности; следователно констатациите трябва да се тълкуват предпазливо. 

Очевидно е необходима по-висококачествена научноизследователска дейност в тази област, за да 

се установи ефикасността и / или безопасността на много билкови продукти. Най-важното е, че 

билковите изследвания трябва да се извършват със същата грижа, подобна на всяка друга 

медицинска наука, и като част от това всички билкови продукти, които се прилагат на пациентите, 

трябва в идеалния случай да бъдат химически охарактеризирани, стандартизирани, ако е 

възможно и с известно качество. За много билки са налице монографии на фармакопеите, които 

съдържат валидни общи методи за тестване за микробиологични и други форми на замърсяване. 

Освен това всички клинични проучвания трябва да отговарят на стандартите, посочени в 

Консолидираните стандарти за опити за докладване и Предпочитани отчетни точки за насоки за 

систематични прегледи и метаанализи. 

Информацията за компонентите на лекарството: взаимодействия, употреба по време на 

бременност или докато кърменето за педиатрични пациенти и граници на дозиране са описани и 

предоставени в стандартни справки за лекари, лекуващи пациенти. Освен това формулировките 

на лекарствата трябва да отговарят на строги стандарти за контрол на качеството, за да се 

гарантира съответствие. За разлика от конвенционалните лекарства, неконвенционалните лечения 

(като билки) имат малко или никаква реална научна основа, така че лекарите да могат да насочват 

пациентите си по отношение на правилното използване или потенциалната токсичност. Няма 

стандартизирани препратки и повечето от билковите формулировки не са анализирани, не са 

еднакви и не са били контролирани по отношение на качеството. Една партида може да бъде 

много различна от следващата. Освен това, дори ако дадена билка има известна токсичност, 

производителят може или не може да предупреждава потребителите. От производителите не се 

изисква да предупреждават потребителите за известни опасности. Лекарите, които препоръчват 

растителни лекарства, трябва да се запознаят с растенията, от които те са получени. Те трябва да 
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знаят за своите ботанически характеристики, растителните части, които се използват медицински, 

и традиционните терапевтични употреби. 

Общи съображения 

Като цяло ключовото нещо, което трябва да имате предвид е, че ако решите да използвате сами 

билкови лекарства, тогава вие сте отговорни за собственото си здравеопазване. Следният списък 

показва, когато трябва да бъдете особено внимателни при употребата на билкови лекарства. 

 Когато пациентът е млад (т.е. от бебе на около 11 години). 

 Ако приемате лекарства, отпускани с рецепта. 

 Ако третирате значително здравно оплакване. 

 Ако обикновено сте чувствителни или алергични към вещества. 

 Ако нямате диагноза от медицински специалист. 

 Бременност: По време на бременност и кърмене професионалните съвети са от 

съществено значение.  

 
Примери за предупреждения и противопоказания на някои билки  

(Специфична информация за всяко растение е даден в онлайн енциклопедия TBP проекта) 

Жълт кантарион (Hypericum perforatum) 

Противопоказания: Бременност поради способността си да стимулира матката и ако кърмите. Ако 

приемате конвенционални антидепресанти или страдате от тежка депресия 

Предупреждения: Препоръчва се да се избягват храни, съдържащи тирамин, като сирене, вино, 

дрожди и бира, докато се приема жълт кантарион. Ако сте HIV позитивни и получавате лечение, 

препоръчваме Ви да се консултирате с квалифициран лекар, преди да приемате жълт кантарион. 

Странични ефекти: Някои хора с бяла кожа са имали повишена чувствителност към слънцето, 

докато приемат жълт кантарион. Ето защо се препоръчва да избягват прекомерното излагане на 

слънце и да носят слънцезащитно средство с добро качество, ако очакват да бъдат изложени на 

слънце за дълги периоди от време. 

Взаимодействия: Жълтият кантарион засяга функцията на група от чернодробни ензими, 

наречени ензими на цитохром Р450 и поради това може да повлияе метаболизма на различни 

лекарства, като ги изчиства по-бързо или бавно от тялото. Това е от особено значение, ако се 

приемат противозачатъчно хапче, антикоагуланти (като варфарин), дигоксин, циклоспорин, 

теофилин таблетки за астма или хроничен бронхит, статини, протеазни инхибитори, напр. 

индинавир или лекарства за епилепсия или мигрени, тъй като билката може да спре правилното 

им действие. 

Малинов лист (Rubus idaeus) 
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Противопоказания: Малиновият лист е противопоказан при бременност, ако бременната жена 

има анамнеза за ранно раждане. 

Предупреждения: Малиновият чай на листа трябва да се приема като чай само по време на 

последния триместър от бременността (седмица 28-36 и по-нататък). 

Гинко Билоба 

Противопоказания: Гинко Билоба е противопоказано, ако сте предстои операция. Трябва да се 

спре приемането на билката най-малко 7 дни преди всяка операция. 

Лекарствени взаимодействия на лайката  

 Възможно е да се появят алергични реакции, особено при лица, алергични към амброзия. 

Съобщените реакции включват коремни спазми, дебелина на езика, стягане в гърлото и подуване 

на устните, гърлото и очите, сърбеж по цялото тяло, възпаление и блокиране на дихателните 

пътища. Препоръчва се внимателно мониториране при пациенти, които приемат лекарства за 

предотвратяване на съсирването на кръвта (антикоагуланти). 

Лекарствени взаимодействия на Ехинацеята 

Най-честата нежелана реакция е неприятен вкус. Ехинацеята може да причини чернодробна 

токсичност. Трябва да се избягва в комбинация с други лекарства, които могат да повлияят на 

черния дроб. 

Лекарствени взаимодействия на чесъна 

Съобщавани са алергични реакции, възпаление на кожата и стомашно разстройство. Лошият дъх е 

известен съпровод. Изследванията при плъхове показват намаление на способността на мъжките 

плъхове да произвеждат спермални клетки. Чесънът може да намали нормалното 

кръвосъсирване и трябва да се използва с повишено внимание при пациенти, приемащи 

лекарства за предотвратяване на съсирването на кръвта (антикоагуланти). 

Литература 

1. Anderson, H. and Spliid, H. (2000) Statistical analysis of time to event data from preclinical 

safety pharmacology studies. Toxicology Mechanisms and Methods 10(2):111–125. 

2. Claude, J.R. and Claude, N. (2004) Safety pharmacology: an essential interface of pharmacology 

and toxicology in the non-clinical assessment of new pharmaceuticals. Toxicology Letters 

151(1):25–28. 

3. Colson, C.R. and De Broe, M.E. (2005) Kidney injury from alternative medicines. Advances in 

Chronic Kidney Disease 12(3):261–275. 

4. Dunnick, J.K., et al. (2007) Cardiotoxicity of ma huang/caffeine or ephedrine/caffeine in a rodent 

model system. Toxicologic Pathology 35(5):657–664.  

5. Ernst E, Pittler MH, Stevinson C, White A (2001) The Desktop Guide to Complementary and 

Alternative Medicine, an Evidence-Based Approach. Mosby, Edinburgh London New York 2001. 



Медицинска употреба на терапевтичните растения 

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. 
Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за какво се използва съдържащата се в нея 

информация. 
 

6. Murphy, D.J. (1994) Safety pharmacology of the respiratory system: techniques and study 

design. Drug Development Research 32(4):237–246. 

7. Porsolt, R.D., et al. (2002) New perspectives in safety pharmacology. Fundamental & Clinical 

Pharmacology 16(3):197–207. 

8. Saad, B., et al. (2006) Safety of traditional Arab herbal medicine. Evidence-based 

Complementary and Alternative Medicine 3(4):433–439. 

9. Shayne, C. (2003) Safety Pharmacology in Pharmaceutical Development. Boca Raton, FL, CRC 

Press. 

10. Sullivan, A.T. and Kinter, L.B. (1995) Status of safety pharmacology in the pharmaceutical 

industry. Drug Development Research 35(3):166–172. 

11. Valentin, J.P. and Hammond, T.J. (2008) Safety and secondary pharmacology: successes, threats, 

challenges and opportunities. Journal of Pharmacological and Toxicological Methods 58(2):77–

87. 

 


