
Hadovník väčší – u citlivých ľudí môže 

vyvolať gastrointestlinálne ťažkosti. Nema-

li by sa prekročiť odporúčané terapeutické 

dávky, neodporúča sa užívanie v gravidite 

a počas dojčenia. Výskum jeho klinického 

uplatnenia nie je ešte ukončený.

+ Hlaváčik jarný – toxický účinok sa 

prejavuje dávením, bolesťami žalúdka. 

U zvierat ťažkou gastroenteritídou i po-

ruchami činnosti srdca. V medicíne sa 

používa iba príležitostne. Hlaváčik jarný 

je u nás zákonom chránená rastlina.

Hloh obyčajný – nevhodnou kombi-

náciou s inými liečivami spôsobí únavu, 

nauzeu a nadmerné potenie. Interakcie sú 

pri súčasnom požití alkoholu, antialergík, 

sedatív, trakvilizérov, nitrátov, antihyper-

tenzív a kardioglykozidov.

Hluchavka biela – nežiaduce vedľaj-

šie účinky a interakcie s inými liečivami 

nie sú známe.

Horčinka horká – vedľajšie účinky sú 

iba pri predávkovaní. Ako všetky rastliny 

obsahujúce saponíny dráždi gastrointesti-

nálny trakt a obličky. Pri dodržiavaní dáv-

kovania nie sú známe závažné interakcie 

s inými liečivami.

Horec žltý – vyššie dávky dráždia 

sliznicu zažívacieho traktu. Môžu vyvolať 

nauzeu, dávenie, ale aj cephaleu. Také 

isté príznaky môže vyvolať aj nevhodná 

kombinácia s inými liečivami. Interakcie  

sú pri spoluužívaní liekov ovplyvňujúcich 

krvný tlak. Horec nie je vhodný pre gravidné a dojčiace ženy.
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+ Cyklámen perzský – užívanie 

má riziká. Vyvoláva alergiu, vyššie dáv-

ky hnačku, dávenie a nervové poruchy. 

Toxický je triterpénový saponín cyklamín, 

ktorý vyvoláva hemolýzu krvi. Rastlina 

sa v medicíne nepoužíva. Interakcie 

s liečivami a jedmi zasahujúcimi do zrážania krvi.

Fazuľa obyčajná – surové semená sú 

toxické. Obsahujú proteíny, lektíny známe 

ako fazín (denaturujú sa varom). Struky 

sa používajú buď samotné alebo v kom-

binácii s inými liečivými rastlinami ako 

antidiabetiká. Môžu mierne potencovať 

účinok antidiabetík a liečiv ovplyvňujúcich látkovú premenu 

(napr. alopurinolu).

Fenikel obyčajný – interakcie s inými 

liečivami sú možné, nedá sa svojvoľne 

kombinovať. Môže vyvolať nauzeu, dá-

venie, alergické reakcie. Klinický výskum 

ešte nie je ukončený, preto je terapeutické 

používanie feniklu obmedzené.

Fialka voňavá – nežiaduce vedľaj-

šie účinky sú najmä hnačky. Interakcia 

s preháňadlami, resp. liečivami ovplyv-

ňujúcimi motilitu čriev. Nie je vhodná na 

užívanie v gravidite a počas dojčenia.

Fialka trojfarebná – nežiaduce účin-

ky sú výnimočné. Interakcie sú najmä 

pri súčasnom podávaní salicylátov. Nie 

je vhodné užívať fi alku v gravidite a po-

čas dojčenia.

Hadinec obyčajný – posúdiť interak-

ciu a toxicitu je problematické pre nedo-

statok vedomostí o obsahových látkach.

Ročník XV.    číslo 08    august 2010 43

lie  i vé rastliny a lieky 

Dr Jaroslav Kresánek PhD

Interakcie a ved   ajšie
NEŽIADUCE Ú NEŽIADUCE Ú  INKY INKY
lie  ivých rastlín


