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Pozor na kombinaci grapefruitu s léky!! 

 

 
 

Téma – zdraví 
http://www.bbc.co.uk/news/health-20497086 

 
Autor: James Gallagher – reportér pro vědu a zdravotnictví, BBC News 

 
Lékaři stále upozorňují na 

„nedostatek informací" o nebezpečí, 
které přináší užívání některých léků 
v kombinaci s grapefruitem. Toto 
ovoce může u některých léků 
způsobovat předávkování tím, že 
zastavuje štěpení léků v zažívacím 
ústrojí a v játrech. Výzkumníci, kteří 
poprvé tuto spojitost zjistili, nyní 
uvádějí, že se počet léků, které se 
v kombinaci s grapefruitem mohou 
stát nebezpečnými, rychle zvyšuje. 
Píše se o tom například v kanadském odborném časopisu Medical Association 
Journal: 

http://www.cmaj.ca/content/early/2012/11/26/cmaj.120951 
Tým na Lawson Health Research Institute (Lawsonův zdravotnický výzkumný 

institut) v Kanadě uvádí, že počet léků, které měly závažné vedlejší nežádoucí 
účinky v kombinaci s grapefruitem, se zvýšil ze 17 v roce 2008 na 43 v roce 2012. 
Mezi ně patří léky užívané k léčbě řady nemocí, včetně vysokého krevního tlaku, 
rakoviny, na snížení hladiny cholesterolu (statiny – více naleznete na webové 
stránce: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Statin),  
také léky, které se používají na potlačení reakce imunitního systému po 
transplantaci orgánů. 

Chemikálie obsažené v grapefruitech, tzv. furanokumariny, totiž ničí enzym, 
který léky rozkládá (více o furanokumarinech je zde: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Furanokumarin).  
To ovšem znamená, že trávicím systémem v tomto případě projde mnohem 

větší množství léku, než s jakým si tělo dokáže poradit. 

TTooxxiicciittaa  

Například hladina jistého léku používaného k léčbě vysokého krevního tlaku, 
tzv. felodipinu, se v krvi zvýší třikrát, jak bylo zjištěno u těch pacientů, kteří lék 
zapíjeli sklenicí grapefruitové šťávy ve srovnání s těmi, kteří lék zapíjeli sklenicí 
vody. Nežádoucí vedlejší účinky jsou různé, závisí na druhu léku, ale zahrnují mimo 
jiné i žaludeční krvácení, poruchy srdečního rytmu, poškození ledvin a náhlá úmrtí. 
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Dr. David Bailey, jeden z výzkumníků, řekl BBC: „Jedna tableta se sklenicí 
grapefruitové šťávy může být jako pět až deset tablet se sklenicí vody. Lidé tomu 
nechtějí věřit, ale já vám to mohu dokázat, je to vědecky podložené. Takže se těsně 
po požití grapefruitové šťávy snadno můžete zcela neúmyslně dostat z terapeutické 
hladiny léku na toxickou."  

Výzkumná zpráva dále říká: „Tvrdíme, že v běžném zdravotnickém 
společenství stále přetrvává nedostatečná informovanost o této interakci.“ Ještě 
dodávají: „Pokud si nejsou ani zdravotníci vědomi skutečnosti, že je zde možnost 
nežádoucích dopadů, které mohou mít původ v nedávném přidání grapefruitu do 
výživy pacienta, je velmi nepravděpodobné, že to pak budou jakkoliv prošetřovat." 

Ostatní citrusové plody, jako jsou sevillské pomeranče, často používané do 
marmelád, a také i limetky, mají stejný účinek. Neal Patel z Královské 
farmaceutické společnosti uvádí: „Grapefruit není jediná složka potravy, která může 
způsobovat problémy, například i mléko může zastavit absorpci některých 
antibiotik, pokud užívány současně s mlékem.  

I když některé ze zmíněných interakcí nemusí být klinicky významné, další 
mohou vést i k velmi závažným důsledkům. Farmaceuti představují nejlepší zdroj 
informací pro každého, kdo se stará o to, jak jeho strava může ovlivnit působení 
jeho léků. Informace o případných interakcích by měla vždy být součástí příbalové 
informace, která přichází s přípravkem." 

MMlluuvvččíí  AAggeennttuurryy  pprroo  rreegguullaaccii  llééččiivv  aa  zzddrraavvoottnniicckkýýcchh  pprroodduukkttůů  řřííkkáá::  
„„VVyyzzýývváámmee  vvššeecchhnnyy  ppaacciieennttyy  ii  zzddrraavvoottnnííkkyy,,  aabbyy  hhlláássiillii  jjaakkéékkoollii  ppooddeezzřřeenníí  nnaa  
nneežžááddoouuccíí  rreeaakkccee  nnaa  lléékk  ddoo  ssyyssttéémmuu  nnaaššíí  „„ŽŽlluuttéé  kkaarrttyy““  ((SSyyssttéémm  sshhrroommaažžďďoovváánníí  
iinnffoorrmmaaccíí  oo  vveeddlleejjššíícchh  úúččiinnccíícchh  lléékkůů  vvee  VVeellkkéé  BBrriittáánniiii))““..  
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