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Rozdział 5 

Ograniczenia w stosowaniu medycznym, skuteczność i bezpieczeństwo 

 Podsumowanie 

Prezentowane treści: Przeciwwskazania, skutki uboczne, toksyczność i inne 

ograniczenia w użyciu roślin leczniczych; interakcje znanych fitomedyn z innymi 

lekami; znaczenie terminów i przykłady ostrzeżeń, przeciwwskazań, skutki uboczne 

i interakcje ziół. 

Opis efektów uczenia się 

Po zakończeniu kursu, uczestnicy zdobędą: 

Wiedzę, zrozumienie i umiejętności zawodowe w zakresie: 

1. Rozumienia pojęć: przeciwwskazania, efekt uboczny, toksyczność i interakcje 

z innymi lekami. 

       2. Rozumienia ograniczeń w leczniczym stosowaniu ziół i niepożądanych 

skutków stosowania leków ziołowych. 

       3. Dyskusji na temat klinicznej skuteczności fitomedycyny i specyfiki leczenia 

w niektórych grupach populacji. 

Umiejętności ogólne i uniwersalne: 

1. Poprawnie komunikuje się ustnie i pisemnie.  

2. Wykazuje ogólną umiejętność obsługi komputera. 

3. Wyszukuje informacje z różnych źródeł za pomocą komputera. 

4. Wykorzystuje uzyskane informacje w celu poprawy statusu zawodowego. 

5. Planuje zadania i pracuje niezależnie. 

6.  Pracuje w zespole pod minimalnym kierownictwem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozdział  5 

Ograniczenia w stosowaniu medycznym, skuteczność i bezpieczeństwo roślin leczniczych 

Przeciwwskazania, działanie niepożądane, toksyczność i interakcje z innymi lekami. 

Skuteczność kliniczna fitomedycyny 

Przez wieki ludzie wykorzystywali wiele tradycyjnych ziół do leczenia chorób i zapobiegania 

im. Ostatnio rośnie zainteresowanie stosowaniem leków alternatywnych lub ziołowych, co 

prowadzi do rosnących obaw o bezpieczeństwo stosowania roślin leczniczych. Wielu ludzi 

błędnie uważa, że produkty ziołowe są bezpieczne. Chociaż większość leków ziołowych jest 

stosunkowo bezpieczna w porównaniu z nowoczesnymi lekami, wyniki badań 

toksykologicznych pokazują, że nie zawsze jest to prawdą. (Claude, J.R. and Claude, N. 2004) 

Oczekiwania pacjentów  

Znany niemiecki instytut badań demograficznych prowadzi regularne badania opinii 

publicznej w celu poznania postaw społeczeństwa niemieckiego wobec naturalnych środków 

zaradczych (Badanie IFD 7016,2002). W 2002 r. Instytut przeprowadził badanie 

reprezentatywnego przekroju 2172 osób w wieku od 16 do 90 lat. Trzydzieści pięć procent 

respondentów uznało wykorzystanie naturalnych leków za "bardzo ważne", 41% oceniło je 

jako "ważne", a 13% jako "niezbyt ważne". Badanie to pokazuje ogólnie wysoki szacunek, 

jakim cieszą się fytomedycyny wśród niemieckiej opinii publicznej. Na pytanie, czy te 

produkty były skuteczne, 4% stwierdziło, że nie, 38% nie wyraziło opinii, a 54% było 

przekonanych, że leki ziołowe są skuteczne. Większość respondentów uważała jednak, że 

leki naturalne działają inaczej niż leki syntetyczne. 

 

Ilustracja  1. Wyniki badania reprezentacyjnego przeprowadzonego wśród 2172 niemieckich obywateli na 

temat ryzyka związanego z lekami syntetycznymi a środkami naturalnymi. Uważa się, że te ostatnie mają 

bardzo duży zakres terapeutyczny i wysoki margines bezpieczeństwa. (IFD Survey 7016, 2002).  

Jeszcze bardziej uwidoczniły się opinie na temat bezpieczeństwa produktów: 82% 

ankietowanych oceniło ryzyko leczenia środkami naturalnymi jako "niskie", a 84% oceniło 



 

ryzyko stosowania leków syntetycznych jako "umiarkowane do wysokiego" (rys. 1). 

W równym stopniu zwolennicy i przeciwnicy naturalnych środków zaradczych mieli również 

okazję zapoznać się z tą opinią. Tak więc zapotrzebowanie wielu pacjentów, zwłaszcza osób 

starszych, na leki ziołowe wynika częściowo z emocjonalnej percepcji, że produkty naturalne 

są łagodniejsze i bezpieczniejsze od produktów chemicznych. Poza pewnymi bardzo 

konkretnymi dowodami na istnienie pewnych aktywnych składników roślin, nawet 

konsultacja z lekarzem nie wydaje się prawdopodobna, aby zmienić poglądy pacjentów 

odnośnie tego z góry pojmowanego pojęcia. Bardziej rozsądnym podejściem jest oparcie 

recepty i rekomendacji ziołowych środków zaradczych na sposobie, w jaki pacjenci faktycznie 

używają tych produktów, co zakłada, że produkty te na ogół mają szeroki, bezpieczny zakres 

terapeutyczny. (Ernst E, Pittler MH, Stevinson C, White A 2001). 

Potencjalne leki pochodzenia roślinnego, takie jak preparaty z części roślinnych 

zawierających glikozydy sercowe, takie jak rękawice naparstnicy (Digitalis spp.), alkaloidy 

tropanowe z belladonny (Atropa Belladonna) lub kolchicyna z krokusa jesiennego (Colchicum 

Autumnale) nie spełniają tych kryteriów bezpieczeństwa, a zatem najlepiej nie używać 

terminu "ziołowy" lub "botaniczny" w odniesieniu do tych produktów. Dla tych wskazań 

lepiej jest zalecać czyste związki "chemiczne", takie jak glikozyd naparstnicy, atropina, 

kolchicyna itp. (Anderson, H. i Spliid, H. (2000)  

Jednocześnie zaufanie do lekarstwa jest najlepszą podstawą jego skutecznego stosowania 

w wybranych zastosowaniach terapeutycznych. Po podjęciu decyzji o leczeniu lepiej jest 

zwiększyć zaufanie pacjentów i ich zdolność do samouzdrawiania się przez pozytywne 

informowanie ich o wybranych lekach (i związanych z nimi zagrożeniach!). Podstawowe 

informacje o leku syntetycznym dotyczą głównie jego struktury chemicznej, która jest mało 

interesująca dla większości pacjentów. Ale za pomocą ziołowego leku, pacjentowi można 

pokazać obraz rośliny leczniczej i opowiedzieć jej historię, zapewniając doskonały kontekst 

do rozmowy na temat leczenia.  

Lekarze, którzy zalecają leki pochodzenia roślinnego powinni zapoznać się z roślinami, 

z których pochodzą. Powinni oni znać cechy botaniczne, części roślin stosowane 

w medycynie oraz tradycyjne zastosowania terapeutyczne. 

FARMAKOLOGIA BEZPIECZEŃSTWA 

Kryteria bezpieczeństwa leków ziołowych powinny być takie same jak w przypadku leków 

chemicznych. W związku z tym konieczne jest przedstawienie krótkiego wprowadzenia na 

temat wytycznych i przepisów dotyczących bezpieczeństwa leków. Niestety, w wielu krajach 

nie istnieją oficjalne przepisy dotyczące kontroli jakości w zakresie produkcji lub 

oznakowania ziołowych środków leczniczych i suplementów diety.  

Podczas przeprowadzania bezpiecznych badań farmakologicznych dotyczących materiałów 

ziołowych należy wziąć pod uwagę dwie kwestie: 

 a) Stężenie aktywnych lub toksycznych związków chemicznych i innych chemikaliów różni 

się w różnych częściach rośliny, w różnych porach roku zbiorów i po ekstrakcji różnymi 

metodami.  



 

 b) Położenie geograficzne, skład geologiczny gleby i jej zanieczyszczenia oraz wahania z roku 

na rok w kwasowości, wodzie, warunkach pogodowych i innych czynnikach wzrostu mają 

istotny wpływ na właściwości lecznicze i bezpieczeństwo roślin leczniczych. 

Wytyczne ICH S7A zostały przyjęte przez organy regulacyjne w Europie, Stanach 

Zjednoczonych i Japonii oraz powołane przez odpowiednie departamenty w wielu innych 

krajach. W niniejszej sekcji opisano szereg istotnych kwestii związanych z farmakologią 

bezpieczeństwa, zdefiniowanych obecnie przez agencje regulacyjne. Zgodnie z tą wytyczną 

badania farmakologiczne można podzielić na trzy kategorie: pierwotne badania 

farmakodynamiczne, wtórne badania farmakodynamiczne oraz badania farmakologiczne 

bezpieczeństwa. Szczegółowe cele badań farmakologii bezpieczeństwa obejmują: 

• Identyfikację niepożądanych właściwości farmakodynamicznych substancji, które 

mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi. 

• Ocenę niepożądanych farmakodynamicznych i/lub patofizjologicznych skutków 

działania substancji obserwowanych w toksykologii i/lub badaniach klinicznych. 

• Zbadanie mechanizmu zaobserwowanych lub podejrzewanych niepożądanych 

skutków farmakodynamicznych. 

Powodzenie badania klinicznego zależy od dokładnego projektu naukowego. Próba produktu 

ziołowego jest bardziej skomplikowana ze względu na złożony skład i trudną kontrolę jakości 

składników w porównaniu z próbą na pojedynczy lek chemiczny.  

Podobnie jak w przypadku leków konwencjonalnych, kliniczne dowody dotyczące leków 

ziołowych pochodzą przede wszystkim z doniesień o przypadkach, niekontrolowanych badań 

klinicznych i randomizowanych badań kontrolowanych (RCT). Randomizowane badania 

kontrolowane, są uważane za najbardziej rygorystyczny system oceny skuteczności leków. 

Niestety, wiele z przedstawionych dotychczas wyników badań klinicznych nad lekami 

ziołowymi nie jest jak dotąd wiarygodnych ze względu na mniej lub bardziej nienaukowe 

wzornictwo. Dość często wyniki badań klinicznych jednego leku ziołowego uzyskanego przez 

różne grupy badawcze znacznie się różnią. Może się jednak zdarzyć, że różnorodne, nawet 

rygorystyczne badania kliniczne nie zawsze prowadzą do takich samych wniosków. Dlatego 

też tylko całość dostępnych danych, które mogą być gromadzone w ramach 

systematycznego przeglądu, stanowi najbardziej wiarygodny dowód skuteczności. 

Systematyczne przeglądy i metaanalizy znajdują się na szczycie piramidy dowodów 

klinicznych. (Valentin, J.P. and Hammond, T.J. 2008)  

 

 

Terminologia: Przeciwwskazania, efekty uboczne, toksyczność i interakcje z innymi lekami 

OKREŚLENIE ZNACZENIE 

Przeciwwskazania 
Przeciwwskazania danego środka zaradczego informują o tym, kiedy nie 

nadaje się on do użycia. Przeciwwskazania sprawiają, że poszczególne 

zabiegi są niewskazane. Przeciwwskazanie jest stanem lub czynnikiem, 



 

który służy jako powód do wstrzymania określonego leczenia ze 

względu na szkodę, jaką mogłoby to wyrządzić pacjentowi. 

Ostrzeżenia 

Ostrzeżenie oznacza, że w pewnych okolicznościach środek zaradczy nie 

może być zalecany, ale nie jest tak silne jak przeciwwskazanie. 

Ostrzeżenie oznacza, że niektóre zioła mogą podrażniać żołądek i od 

użytkownika zależy decyzja odnośnie ich przyjęcia. 

Skuti uboczne 

Skutki uboczne leku to skutki, które mogą wystąpić w wyniku zażycia 

leku, oprócz pożądanego działania. Efekty uboczne mogą obejmować 

działania niepożądane, które są widoczne u większości osób 

przyjmujących ten lek lub działania niepożądane, które mogły wystąpić 

tylko raz! 

Interakcje 

Interakcja ma miejsce wtedy, gdy podanie jednego leku (ziołowego lub 

nie) wpływa na działanie innego leku. Oddziaływania te mogą być 

wywołane albo przez jeden lek działający bezpośrednio na drugi, albo 

przez ich działanie na organizm ludzki. 

 

Do tej pory tylko najbardziej popularne zioła były dobrze znane pod względem 

farmakologicznym. W ciągu ostatnich 3 lat opublikowano liczbę systematycznych metaanaliz 

dotyczących skuteczności klinicznej ekstraktów ziołowych stosowanych głównie w krajach 

zachodnich. Ponadto ostatnio opublikowane systematyczne przeglądy dostarczyły dowodów 

na skuteczność czarnego cohosha (Cimicifuga Racemosa) u kobiet w okresie menopauzy, 

Dang Shen (Codonopsis Pilosula) w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc i niektórych 

preparatach roślinnych w warunkach dermatologicznych, ale nie wykazały wyraźnych 

korzystnych skutków dla granatu (Punica Granatum) w zapobieganiu i leczeniu chorób 

sercowo-naczyniowych, w przypadku Hibiscus sabdariffa w obniżaniu stężenia lipidów 

w surowicy i w przypadku palmetto (Serenoa Repens) u pacjentów z łagodnym rozrostem 

gruczołu krokowego. (Saad, B., et al. 2006) 

 

Szkodliwe skutki stosowania leków ziołowych 

Istnieją ogólne i specyficzne dla ziół obawy dotyczące niepożądanych skutków. Założenie, że 

"naturalne" oznacza "bezpieczne" jest oczywiście mylące. Naturalne produkty zawierają 

substancje farmakologicznie czynne, które potencjalnie mogą powodować zagrożenie dla 

zdrowia ludzkiego. Klasyczne przykłady toksyczności związane ze stosowaniem ziołowym 

obejmują hepatotoksyczność wywołaną przez rośliny zawierające alkaloidy pirrolizidyny, 

zatrucie Aconitum wywołane alkaloidami, które są wysoce toksycznymi kardiotoksynami 

i neurotoksynami oraz ciężkie - w niektórych przypadkach śmiertelne - kardiologiczne skutki 

uboczne związane z Ephedra sinica, których sprzedaż została zabroniona. (Dunnick, J. K., et 

al. 2007) 

Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, że gdy zioła są ekstrahowane i oczyszczane, toksyczność 

może być zwiększona wraz ze wzrostem skuteczności terapeutycznej. Tutaj przykładem 



 

może być Angelica Pubescens f. biserrata, chińskie zioło używane do zapalenia stawów 

o działaniu przeciwzapalnym. Gdy zioło to było ekstrahowane, a następnie frakcjonowane za 

pomocą benzenu naftowego, chloroformu, octanu etylu i n-butenolu i podawane myszy 

z obrzękiem ucha, frakcja benzenu naftowego wykazała nie tylko najwyższe potencjalne 

zahamowanie obrzęku ucha, ale również najwyższą toksyczność. Trzy na 10 myszy zdechły 

po podaniu leku. 

Przypadkowe niepożądane skutki ziołowe mogą wystąpić w wyniku zbierania niewłaściwych 

surowców i niewłaściwego przygotowania preparatu z powodu braku wiedzy na temat 

aktywnych i toksycznych składników w materiałach i kontroli jakości farmaceutycznej, lub 

przedawkowania lub podawania w wyniku błędnego przekonania, że ziołowe środki zaradcze 

są nieszkodliwe. Niestety, w wielu krajach nie istnieją oficjalne przepisy dotyczące kontroli 

jakości w zakresie produkcji lub oznakowania ziołowych środków leczniczych i suplementów 

diety. (Colson, C. R. i De Broe, M. E. 2005) 

Istnieją ogólne i specyficzne dla ziół obawy dotyczące możliwości wywołania niepożądanych 

skutków. Przypadkowe niepożądane skutki ziołowe mogą wystąpić w wyniku zbierania 

niewłaściwych surowców i niewłaściwego przygotowania preparatu z powodu braku wiedzy 

na temat aktywnych i toksycznych składników w materiałach i kontroli jakości 

farmaceutycznej, przedawkowania lub podawania w wyniku błędnego przekonania, że 

ziołowe środki zaradcze są nieszkodliwe. Każdy konwencjonalny lek może mieć skutki 

uboczne. Te skutki uboczne są opisane i zgłaszane po przeprowadzeniu prób i badań. Skutki 

uboczne są dalej zgłaszane i oceniane po wprowadzeniu leku do obrotu.  

Interakcje między lekami ziołowymi  

W ciągu ostatnich 20 lat liczne raporty, serie przypadków i badania farmakokinetyczne 

wyraźnie wykazały, że leki ziołowe mogą wchodzić w interakcje z lekami wydawanymi na 

receptę. 

Interakcje leków, które zostały zgłoszone, pochodzą z: 

I. badania na ludziach - opublikowane badania przeprowadzone na zdrowych 

osobnikach badań klinicznych - opublikowane wyniki badań terapeutycznych na 

leczonych pacjentach 

II. badań empirycznych - tradycyjna wiedza lub konsensus oparty na doświadczeniach 

z szerokiego zastosowania doniesień o przypadkach ludzkich - opublikowane 

indywidualne odpowiedzi na stosowanie serii przypadków ziołowych produktów 

ludzkich - opublikowane odpowiedzi od kilku pacjentów wykorzystujących preparat 

tego samego zioła 

III.  badania na zwierzętach (wymienione rodzaje) - badania laboratoryjne z użyciem 

żywych zwierząt (in vivo) i różne sposoby podawania zioła lub składnika ziołowego 

a. badania interakcji laboratoryjnych ex vivo na komórkach, tkankach lub 

narządach od zwierząt lub ludzi, którym podano środek ziołowy 

(w przeciwieństwie do in vivo, gdy badania są przeprowadzane na samych 

żywych organizmach) 



 

b. badania interakcji laboratoryjnych in vitro z próbkami komórek lub tkanek od 

zwierząt lub ludzi spekulatywne - z wykorzystaniem dowodów 

farmakologicznych z badań in vitro, badań na zwierzętach lub badań u ludzi 

w celu wnioskowania o prawdopodobnych lub potencjalnych interakcjach lub 

skutkach u ludzi 

III. [Podejrzane interakcje], jak pokazano w nawiasach z podkreślonymi lekami, a nie 

pogrubioną czcionką, opierają się na wstępnych ustaleniach, spekulacjach, 

niedokładnych informacjach i/lub fałszywych założeniach, które zostały zaprzeczone 

przez ustalone dowody. 

Z mechanicznego punktu widzenia interakcje mogą mieć podstawę farmakokinetyczną 

i farmakodynamiczną lub obie, a leki ziołowe mogą wchodzić w interakcje z przepisanymi 

lekami w jelitach, wątrobie, nerkach. Wykazano, że większość leków ziołowych związanych 

z interakcjami leków reguluje w górę lub obniża poziom cytochromu P450 i / lub 

glikoproteiny P, ale role transporterów leków, w tym transporterów anionów i kationów 

organicznych oraz jądrowego receptora pregnan-X są coraz bardziej widoczne. (Claude J. 

i Claude, N. (2004). Na przykład ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum Perforatum) 

powoduje, że jeden z procesów w wątrobie (układ enzymatyczny P450) jest bardziej 

wydajny. 

Zastosowanie Hypericum Perforatum z lekami immunosupresyjnymi (np. Cyklosporyną), 

lekami przeciwretrowirusowymi (np. Indynawirem i newirapina), lekami nasercowymi (np. 

Digoksyną) lub przeciwnowotworowymi (np. Irynotekanem i imatynibem) może powodować 

zmniejszenie stężenia w osoczu przepisanego leku, a zatem, zmniejszoną skuteczność 

i pacjenci z chorobami sercowo-naczyniowymi są bardzo zagrożeni, podobnie jak ci, którzy 

przyjmują leki immunosupresyjne. Przeciwzakrzepowa warfaryna jest najczęstszym lekiem 

biorącym udział we wszelkiego rodzaju interakcjach lekowych, w tym ziołowych, 

a dziurawiec zwyczajny jest najczęstszym ziołem biorącym udział we wszystkich interakcjach 

z ziołami i lekami, dlatego należy zachować ostrożność, gdy są one stosowane w połączeniu 

z innymi lekami. (Shayne, C. 2003) 

 

Stosowanie ziołowych środków leczniczych w czasie ciąży i przez kobiety karmiące piersią 

Uzupełniające i alternatywne terapie, w tym leki ziołowe, są szeroko stosowane w trzecim 

trymestrze ciąży, a kobiety ciężarne mają tendencję do przekonywania, że takie zabiegi są 

bezpieczniejsze od przepisanych leków. Według brytyjskiego badania 57.8% kobiet w ciąży 

stosowało jeden lub więcej leków ziołowych. Najczęściej używano imbiru (Zingiber 

Officinale), żurawiny (Vaccinium Macrocarpon), maliny (Rubus Ideaus), liścia rumianku 

(Matricaria Recutita), mięty pieprzowej (Mentha Piperita) i echinacei (Echinacea spp.).  

Ziołowe leki są również stosowane przez kobiety karmiące piersią. Zgodnie z ostatnimi 

przeglądami systematycznymi leki roślinne zostały ocenione w badaniach ankietowych, 

badaniach bezpieczeństwa i badaniach skuteczności. Jednak z uwagi na złą jakość 

metodologiczną danych klinicznych niewiele jest dowodów świadczących o ich skuteczności 

i bezpieczeństwie wśród karmiących kobiet. 



 

 

Stosowanie leków ziołowych w pediatrii i wśród młodzieży 

Ziołowe leki lecznicze są popularne w populacji pediatrycznej i wśród młodzieży. Na przykład 

w 2014 r. szacuje się, że 5,8 % niemieckich dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 17 lat, i 3,9 %  

w wieku od 0 do 17 lat w USA stosowało leki ziołowe (CDC National Health Statistics Report, 

2007).  Dlatego też kluczowe znaczenie ma określenie ich skuteczności i możliwych zagrożeń 

dla dzieci. Główne zgłaszane objawy niepożądane to: zaburzenia neurologiczne (35% 

napadów, depresja i senność ośrodkowego układu nerwowego), układ sercowo-naczyniowy 

(10% nadciśnienie tętnicze i problemy z krwią) oraz układ żołądkowo-jelitowy (14% 

nudności, wymioty i biegunka), a także toksyczność wątroby i żółtaczka (11%). Również wiele 

sprawozdań z tych przypadków było słabo udokumentowanych. Wśród najlepiej 

udokumentowanych przypadków są: korzeń polaru (Polygonum Multiflorum) i kava (Piper 

Methysticum) związane były z ostrym zapaleniem wątroby, kohosh niebieski (Caulophyllum 

Thalictroides) z niewydolnością neonatalną zastoinową serca i żeń-szeń syberyjski 

(Eleutherococcus Senticosus) z neonatalnym hirsutem. Przypadkowe spożycie oleju z drzewa 

herbacianego (Melaleuca Alternifolia) wiązało się z podatnością i brakiem reakcji. (Colson, 

C.R. and De Broe, M.E. 2005) 

Stosowanie ziołowych środków zaradczych w populacji geriatrycznej 

Wiele osób starszych używa produktów ziołowych do łagodzenia objawów lub chorób 

medycznych, które uważa się za trudne do leczenia konwencjonalnymi lekami. Większość 

badań przeprowadzono w USA. Najczęściej stosowane zioła to: miłorząb (Ginkgo biloba) 

i czosnek (Allium Sativum), a oba mają potencjał interakcji z przepisanymi lekami, 

szczególnie u pacjentów stosujących leki przeciwzakrzepowe. Inne ziołowe środki lecznicze 

często stosowane przez osoby starsze to żeń-szeń (Panax Ginseng), Aloe Vera, rumianek 

(Matricaria Recutita), imbir (Zingiber Officinale) i spearmint (Mentha Spicata). 

Ocena bezpieczeństwa i skuteczności leków ziołowych pozostaje problematyczna, przy 

użyciu nieodpowiednich lub niespójnych metod, a kwestie te zostały omówione tutaj na 

podstawie przykładów ostatnich systematycznych przeglądów i metaanaliz. Jest oczywiste, 

że uogólnienia dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa ziołowych środków zaradczych nie 

są wskazane, mimo że wiele z nich zostało skutecznie wykorzystanych w chorobach i jako 

żywność funkcjonalna, szczególnie w krajach azjatyckich. Niektóre leki ziołowe okazały się 

skuteczne (np. imbir do zapobiegania i leczenia nudności i wymiotów), podczas gdy inne 

okazały się skuteczne w konkretnych wskazaniach, ale inne nie (np. żeń-szeń do poprawy 

metabolizmu glukozy, ale nie w chorobie Alzheimera). Wiele ziół wiąże się z poważnymi 

zdarzeniami niepożądanymi, w tym interakcjami między ziołem i lekiem (zwłaszcza 

dziurawiec zwyczajny). Wiele badań klinicznych zostało jednak przeprowadzonych bez 

dostatecznej rygorystyczności i udokumentowanych szczegółów, dlatego wyniki muszą być 

interpretowane ostrożnie. (Porsolt, R. D., i in. 2002) 

Oczywiste jest, że aby trwale ustalić skuteczność i/lub bezpieczeństwo wielu produktów 

ziołowych, potrzebne są lepszej jakości badania w tej dziedzinie. Co najważniejsze, badania 

ziołowe powinny być prowadzone z taką samą starannością jak wszelkie inne badania 

medyczne, a w ramach tego wszystkie produkty ziołowe podawane pacjentom powinny być 



 

najlepiej scharakteryzowane chemicznie, standaryzowane, jeśli to możliwe, oraz o znanej 

jakości. Dla wielu ziół dostępne są mono-wykresy norm farmakopei, które zawierają 

zatwierdzone ogólne metody badań mikrobiologicznych i innych form skażenia. Ponadto, 

wszystkie badania kliniczne powinny być zgodne ze standardami zawartymi 

w Skonsolidowanych Standardach Badań Sprawozdawczych i Pozycjach Preferowanej 

Sprawozdawczości dla Przeglądu Systematycznego i Wytycznych Meta-analizy. (Sullivan, A. T. 

i Kinter, L. B. 1995) 

Informacje o składnikach leku: interakcjach, stosowaniu w ciąży lub karmieniu piersią 

u pacjentów pediatrycznych oraz wartościach granicznych dawkowania są przedstawione 

i udostępnione w standardowych referencjach dla lekarzy stosujących leki u pacjentów. 

Ponadto receptury leków muszą spełniać surowe normy kontroli jakości w celu zapewnienia 

zgodności. W przeciwieństwie do konwencjonalnych leków, niekonwencjonalne zabiegi 

(takie jak zioła) mają niewielką podstawę naukową lub nie mają jej wcale, tak więc lekarze 

powinni być w stanie prowadzić swoich pacjentów pod kątem prawidłowego stosowania lub 

potencjalnej toksyczności. Nie ma żadnych znormalizowanych odniesień, a większość 

preparatów ziołowych nie została przeanalizowana, nie są one jednolite i nie są 

kontrolowane pod względem jakości. Jedna partia może się bardzo różnić od następnej. 

Ponadto, nawet jeśli dane zioło ma znaną toksyczność, producent może lub może nie ostrzec 

konsumentów. Producenci nie są zobowiązani do informowania konsumentów o znanych 

zagrożeniach. Lekarze, którzy zalecają leki pochodzenia roślinnego powinni zapoznać się 

z roślinami, z których pochodzą. Powinny one znać ich cechy botaniczne, części roślin 

stosowane w medycynie oraz tradycyjne zastosowania terapeutyczne. 

Uwagi ogólne 

Ogólnie rzecz biorąc, kluczowe znaczenie ma to, że jeśli zdecydujesz się na stosowanie leków 

ziołowych samodzielnie, wówczas jesteś odpowiedzialny za własną opiekę zdrowotną. 

Poniższa lista wskazuje, kiedy należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania 

leków ziołowych: 

 Kiedy pacjent jest młody (tj. od niemowlęcia do około 11 roku życia). 

 Jeśli zażywa jakiekolwiek leki na receptę. 

 Jeśli mają miejsce poważne problemy zdrowotne. 

 Jeśli są występuje wrażliwość lub uczulenie na substancje. 

 Jeśli nie ma diagnozy lekarza specjalisty. 

 Podczas ciąży i karmienia piersią niezbędne jest profesjonalne doradztwo.  

 

Przykłady przeciwwskazań dla niektórych ziół  

(Szczegółowe informacje znajdują się w encyklopedii online projektu TBP). 

 



 

 

Dziurawiec zwyczajny (Hypericum Perforatum) 

Przeciwwskazania: Ciąża, ze względu na zdolność do stymulowania macicy i karmienia 

piersią. Przyjmowanie konwencjonalnych leków przeciwdepresyjnych lub ciężka depresja. 

Uwaga: Zaleca się unikać spożywania pokarmów zawierających tyraminę, takich jak ser, 

wino, drożdże i piwo podczas spożywania dziurawca. Jeśli jesteś nosicielem wirusa HIV 

i otrzymujesz leczenie, zaleca się skonsultowanie z wykwalifikowanym lekarzem przed 

zażyciem dziurawca. 

Skutki uboczne: Niektóre osoby o jasnej skórze doświadczyły zwiększonej wrażliwości na 

słońce podczas przyjmowania dziurawca świętojańskiego. Zaleca się zatem, aby unikać 

nadmiernego nasłonecznienia i stosować wysokiej jakości filtry przeciwsłoneczne (i tak 

należy to zrobić!), jeśli przewiduje się długotrwałe narażenie na działanie słońca. 

Interakcje: Dziurawiec świętojański ma wpływ na funkcjonowanie grupy enzymów 

wątrobowych nazywanych enzymami Cytochrome P450 i dlatego może wpływać na 

metabolizm różnych leków poprzez ich oczyszczanie szybciej lub wolniej z organizmu. Jest to 

szczególnie ważne w przypadku przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych, 

antykoagulantów (takich jak warfaryna), digoksyny, cyklosporyny, teofilinowych tabletek na 

astmę lub przewlekłe zapalenie oskrzeli, leków statynowych, inhibitorów proteaz, np. leki na 

padaczkę lub migreny, ponieważ zioło może uniemożliwić im prawidłowe działanie. 

Malina (Rubus Idaeus) 

Przeciwwskazania: Liść maliny jest przeciwwskazany w ciąży, jeśli ciężarna kobieta ma 

doświadczenie wczesnego porodu. 

Uwaga: Herbatę z liścia malinowego należy przyjmować jako herbatę dopiero w ostatnim 

trymestrze ciąży (tydzień 28-36 i później). 

Miłorząb dwuklapowy 

Przeciwwskazania: Miłorząb dwuklapowy jest przeciwwskazany podczas przechodzenia 

operacji. Zioło nie powinno być przyjmowane co najmniej 7 dni przed operacją. 

Oddziaływania rumianku na leki 

Mogą wystąpić reakcje alergiczne, szczególnie u osób uczulonych na ambrozję. Odnotowane 

reakcje obejmują skurcze brzucha, grubość języka, szczelność gardła, obrzęk ust, gardła 

ioczu, swędzenie całego ciała, zapalenie i blokadę dróg oddechowych. Ścisły monitoring 

zalecany jest pacjentom przyjmującym leki zapobiegające krzepnięciu krwi (antykoagulanty). 

Echinacea interakcje narkotykowe 

Najczęstszym efektem ubocznym jest nieprzyjemny smak. Echinacea może powodować 

toksyczność wątroby. Należy unikać go w połączeniu z innymi lekami, które mogą wpływać 

na wątrobę.  



 

Interakcje między czosnkiem a narkotykami 

Odnotowano reakcje alergiczne, stan zapalny skóry i zaburzenia żołądka. Zły oddech jest 

notorycznym akompaniamentem. Badania na szczurach wykazały spadek zdolności szczurów 

do wytwarzania plemników. Czosnek może zmniejszać normalną krzepliwość krwi i powinien 

być stosowany ostrożnie u pacjentów przyjmujących leki zapobiegające krzepnięciu krwi 

(antykoagulanty). 
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