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Streszczenie
Praca ma na celu przedstawienie wybranych interakcji zachodzących pomiędzy lekami przeciwnowotworo-

wymi, a powszechnie stosowanymi preparatami zawierającymi surowce roślinne. Przegląd powstał na podstawie 
dostępnego piśmiennictwa polskiego oraz zagranicznego z lat 2008-2018 znalezionego w bazie Medline/PubMed. 
Wspomniane interakcje mogą wykazywać zarówno korzystny jak i niekorzystny wpływ na przebieg terapii, czyli 
w efekcie spowodować zwiększoną efektywność wdrożonego leczenia lub nasilenie częstości działań niepożądanych. 
W artykule przedstawiono rośliny mające korzystny wpływ na terapię onkologiczną takie jak: burak ćwikłowy, 
jemioła, pluskwica groniasta, a także wykazujące negatywne oddziaływania np.: jednoczesne stosowanie cisplatyny 
oraz wodnego ekstraktu z kopru włoskiego, przyjmowanie erlotynibu z jeżówką czy też stosowanie dziurawca 
wraz z  irinotekanem i  imatynibem. Z racji szerokiej dostępności do leków ziołowych, konieczna jest kontrola 
farmakoterapii pacjenta, jak również rzetelna edukacja chorych. Wskazane są dalsze badania in vitro oraz in vivo 
w celu pozyskania wiedzy w zakresie nieznanych dotychczas interakcji. (Farm Współ 2018; 11: 140-150)
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Abstract
The aim of the article is to present selected interactions between anticancer drugs and preparations containing 

plant materials. The review was based on available Polish and foreign literature dated 2008-2018 and found in the 
Medline / PubMed database. These interactions may have both beneficial and adverse effects on the course of the-
rapy, i.e. influencing the effectiveness of the treatment or the frequency of side effects. The article presents plants 
that have a beneficial effect on oncological therapy such as beetroot, mistletoe, black cohosh, and also showing 
negative effects like simultaneous use of cisplatin and water fennel extract, taking erlotinib with an Echinacea 
purpurea, or the use of St. John’s wort with irinotecan and imatinib. Due to the wide availability of herbal medi-
cines, it is necessary to control the pharmacotherapy of the patient, as well as their reliable education. Further in 
vitro and in vivo studies are recommended to acquire knowledge in the field of previously unknown interactions. 
(Farm Współ 2018; 11: 140-150)
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Mimo dobrze rozwiniętej opieki medycznej, 
pacjenci coraz częściej sięgają po środki medycyny 
alternatywnej [1]. Ze względu na dużą dostępność pre-
paratów pochodzenia roślinnego, reklamy w mediach 
oraz powszechne przekonanie o ich bezpieczeństwie, 
pacjenci chętnie uzupełniają podstawową terapię o lek 
naturalny. Dotyczy to również chorych onkologicz-
nych, co wynika chociażby z chęci złagodzenia stresu 

związanego z postawioną diagnozą, czy też poszuki-
wania wszelkich możliwych sposobów leczenia [2]. 
Wiele doniesień naukowych wykazało, że ponad 80% 
pacjentów cierpiących na nowotwory (głównie piersi, 
prostaty oraz skóry) przyjmuje preparaty roślinne 
jednocześnie z  lekami chemioterapeutycznymi 
w początkowej fazie farmakoterapii [3,4]. W badaniach 
przeprowadzonych przez Ramos-Esquivel i wsp. wyka-




