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I  Wstęp 

 

Interakcja to fizyczne, chemiczne lub fizjologiczne oddziaływanie między sobą dwóch 

lub więcej substancji, w wyniku którego ulegają zmianie ich indywidualne właściwości lub 

łączny efekt. [1] 

W zależności od mechanizmu powstania interakcji dzieli się je na : 

 Interakcje farmaceutyczne ( występują w czasie przygotowywania leków) 

 Interakcje farmakokinetyczne  

 Interakcje farmakodynamiczne. 

Interakcje farmakokinetyczne powodowane są przez wzajemne oddziaływanie na 

siebie leków, których wynikiem są zmiany w zakresie ich wchłaniania, transportu, 

metabolizmu i wydalania. Skupiając się na interakcji lek-pożywienie należy brać pod uwagę 

jak żywność wpływa na farmakokinetykę substancji leczniczej, ponieważ może  powodować 

zwiększenie lub zmniejszenie biodostępności substancji leczniczej, dochodzi wtedy do 

zmiany efektu terapeutycznego, albo wystąpienia groźnych powikłań. Praktycznie każdy ze 

składników pokarmowych może zakłócać jeden (czasem więcej)  z etapów farmakokinetyki 

leków.  

Może też dochodzić do interakcji farmakodynamicznych , gdzie składniki pokarmowe 

zmieniają czas, siłę i mechanizm działania leku wpływając  na receptory, enzymy i efektory. 

Interakcje farmakodynamiczne, ze względu na punkt uchwytu równocześnie stosowanych 

substancji dzieli się na: swoiste ( substancje mają ten sam punkt uchwytu) i nieswoiste 

(substancje mają różny punkt uchwytu). Innym podziałem, jest ten ze względu na 

obserwowany efekt podczas równoczesnego podania leku i innej substancji: synergizm 

(nasileniu ulega działanie jednocześnie podanych substancji), antagonizm ( działanie 

jednocześnie podanych substancji znosi się) . 

Ryzyko interakcji między lekiem a żywnością rośnie wraz z ilością zażywanych 

leków. Uważa się, że przy zażywaniu dwóch leków interakcja jest prawdopodobna, przy 

trzech lekach- interakcja pojawia się często, przy czterech lekach interakcja jest nieunikniona. 

Przeprowadzone analizy pokazały, że na interakcje między żywnością a lekami narażona jest 

ponad połowa osób zażywających leki. Mimo dużego  niebezpieczeństwa jakie niosą za sobą 

interakcje lek-żywność  (wykazano, że tylko 35-40 % interakcji lek-żywność nie ma istotnego 

znaczenia klinicznego), są one często pomijane przez lekarzy i farmaceutów.[2]  
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II. Interakcje farmakokinetyczne 

 

1. Wpływ pożywienia na wchłanianie leków 

 

To właśnie podczas wchłaniania dochodzi do największej ilości interakcji między 

pożywieniem a lekami.  Posiłek może przyspieszać, opóźniać lub zwiększyć wchłanianie 

leku, czasami nie wywiera żadnego wpływu. Oprócz tego pokarm, w zależności od składu i 

ilości, może wpływać na zmianę pH w przewodzie pokarmowym, właściwości osmotyczne 

soków trawiennych, czynności wydzielnicze i perystaltykę jelit. Ilość wchłoniętego leku z 

przewodu pokarmowego zależy od: stanu zdrowia pacjenta, właściwości leku, motoryki 

przewodu pokarmowego, ukrwienia przewodu pokarmowego, wydzielania soku żołądkowego 

i jelitowego. Ważny jest też czas jaki minął miedzy spożyciem posiłku, a przyjęciem leku. 

Wchłanianie leków może przebiegać na drodze transportu aktywnego, pinocytozy, 

wchłaniania limfatycznego, ale  najczęściej  jest to dyfuzja biernej. Substancje lecznicze 

podawane doustnie wchłaniane są głownie w jelicie cienkim. [1] 

 

1.1.  Zmniejszenie wchłaniania leków 

Obecność pokarmu w żołądku  w istotny sposób zmniejsza wchłanianie niektórych 

leków. Lek przyjęty w niewłaściwy sposób może nie wykazywać efektu terapeutycznego, 

przez co dochodzi do wydłużenia czasu leczenia albo niepotrzebnej zmiany leku na inny. 

Podstawowym przykładem takiej interakcji są antybiotyki ( penicylina, ampicylina, 

kloksacylina, amoksycylina, oksycylina, piwampicylina), które adsorbują się na powierzchni 

pokarmu, dlatego powinno się je zażywać minimum godzinę przed lub po posiłku.[1]  

 Błonnik pokarmowy (otręby, płatki owsiane, nasiona strączkowe, kasza jęczmienna i 

gryczana) adsorbuje na swojej powierzchni trójpierścieniowe leki antydepresyjne 

(amitryptylina i imipramina).  W przypadku tej interakcji zmniejsza się wchłanianie 

substancji leczniczej, co prowadzi do spadku stężenia leku we krwi. W przypadku zażywania 

glikozydów naparstnicy – digoksyny z produktami bogatymi w błonnik, również dochodzi do 

zmniejszania jej wchłaniania, a co za tym idzie spadku stężenia we krwi. W wyniku tej 

interakcji może dojść do zaostrzenia niewydolności krążenia, wystąpienia arytmii, a nawet 

udaru. [2] 
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Do gorszego wchłaniania niektórych antybiotyków makrolidowych np. azytromycyny, 

oraz leków z grupy fluorochinolonów np. pefloksacyny, może dojść jeżeli będą przyjmowane 

z pokarmami zawierającymi związki polisacharydowe ( tworzą się kompleksy trudne do 

wchłonięcia). 

 Niebezpieczną interakcją jest również ta, występująca między fenytoiną, a  kazeiną, 

karagenem, skrobią kukurydzianą oraz olejem kokosowym. Związki wielkocząsteczkowe 

tworzą z fenytoiną kompleksy, obniżając  stężenie leku we krwi nawet o 50 %.[1] 

Produkty mleczne, które zawierają duże ilości jonów wapnia, tworzą z niektórymi 

lekami nierozpuszczalne w wodzie sole wapniowe przez co zmniejszają lub zupełnie blokują 

wchłanianie medykamentu. Interakcja ta dotyczy tetracyklin i fluorochinolonów. Stężenie 

tych leków we krwi po spożyciu  wraz z nabiałem, może spaść nawet o 50% , w konsekwencji 

nie obserwuje się efektu terapeutycznego. Innymi substancjami leczniczymi tworzącymi 

kompleksy z wapniem, są te stosowane w leczeniu osteoporozy i hiperkalcemii 

nowotworowej – alendronian i etydronian. Leki te powinny być zażywane na czczo. 

Zażywanie bisakodylu z mlekiem może prowadzić do wystąpienia nudności i bólu brzucha. 

Interakcja ta polega na zmniejszeniu pH soku żołądkowego, w wyniku czego otoczka leku 

rozpuszcza się w żołądku zamiast w jelicie cienkim, co powoduje podrażnienie błony 

śluzowej żołądka. [1,2] 

Do zmniejszenia wchłaniania leku dochodzi również w przypadku stosowania 

preparatów żelaza wraz z herbatą. Taniny zawarte w herbacie wiążą się z żelazem tworząc 

trudno wchłaniane związki. Antybiotyki takie jak erytromycyna, penicylina fenoksymetylowa 

rozkładają się w środowisku kwaśnym, dlatego nie wolno popijać ich sokami owocowymi. [2] 

Wraz z posiłkiem nie należy zażywać leków stosowanych w leczeniu zakażeń 

wirusem upośledzenia odporności (HIV): didanozyna i lamiwudyna, oraz indynawiru ( lek 

stosowanych w leczeniu pełnoobjawowego zespołu nabytego upośledzenia odporności- 

AIDA), ponieważ może dojść do nieskuteczności terapii. [2] 

Szybkość wchłaniania lewodopy zmniejsza się, kiedy przyjmowana jest wraz z 

posiłkiem, prowadzi to do opóźnieniem w osiągnięciu terapeutycznego stężenia leku we krwi. 

Lewodopa wchłaniana jest w dwunastnicy i początkowym odcinku jelita cienkiego, nie 

wchłania się w żołądku. Czas opróżniania żołądka wpływa na szybkość wchłaniania leku, 

najbardziej wydłużają go pokarmy tłuste i błonnik. Lewodopę powinno się przyjmować 2 

godziny przed lub 2 godziny po posiłku. [1] 
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1.2.  Opóźnienie wchłaniania substancji leczniczej  

W przypadku przyjmowania z pokarmami niektórych leków dochodzi do opóźnienia 

w ich wchłanianiu. Zaobserwowano to w przypadku następujących substancji leczniczych: 

cefalosporyny (cefaleksyna, cefradyna, cefametazyna), sulfonamidy ( sulfanilamid, 

sulfadimetoksyna, sulfadiazyna, sulfaoksazol, sulfametoksypirydazyna), paracetamol, jony 

potasowe i furosemid. Stężenie tych leków we krwi nie rośnie tak gwałtownie, jak po 

przyjęciu ich na czczo, również ich stężenie terapeutyczne utrzymuje się w tym wypadku 

dłużej. Interakcja ta jest korzystna z terapeutycznego punktu widzenia.[1] 

 

1.3. Zwiększenie wchłaniania leków 

Dla niektórych substancji leczniczych wskazane jest stosowanie ich łącznie z 

pokarmem, ponieważ wtedy zwiększa się ich wchłanianie i biodostępność. Gryzeofulwina 

charakteryzuje się małą rozpuszczalnością w wodzie ( jest lekiem lipofilnym), w związku z 

czym ograniczona jest jej dostępność biologiczna po podaniu doustnym.  Przyjęcie jej z 

posiłkiem bogatotłuszczowym, powoduje silniejsze i szybsze przyswajanie leku, ponieważ lek 

dobrze rozpuszcza się w tłuszczach emulgowanych przez kwasy żółciowe. Wchłanianie  

witaminy D zwiększa się, kiedy podawana jest z mlekiem lub pokarmami zawierającymi 

tłuszcze. Innym przykładem, korzystnej interakcji jest wzrost wchłaniania nitrofurantoiny w 

obecności pokarmu. W tym przypadku dochodzi do opóźnienia opróżniania żołądka, przez co 

większa ilość leku ulega rozpuszczeniu przed przemieszczeniem się do jelita cienkiego, w 

którym jest wchłaniany. Pokarm ma w tym przypadku też działanie osłaniające błonę śluzową 

przewodu pokarmowego. [1,2] 

Na ilość spożywanych w diecie lipidów trzeba uważać, gdy przyjmuje się 

trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne oraz leki przeciwpasożytnicze ( pochodne 

benzimidazolu- albendazol, mebendazol). W wyniku zwiększonego wchłaniania substancji 

leczniczej, może dochodzić do nasilenia działań niepożądanych. W przypadku leków 

depresyjnych : zaburzenia świadomości, problemy ze snem, spadek ciśnienia tętniczego, 

zaburzenia ze strony układu nerwowego, a leków przeciwpasożytniczych: bezsenność, świąd, 

bólów i zawrotów głowy. [1] 

Do niebezpiecznej interakcji dochodzi między tłuszczem a teofiliną. Zwiększone 

stężenie leku we krwi prowadzi do tachykardii, zaburzeń rytmu serca, hipotonii, bólu głowy i 

zaburzeń snu. [1] 
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W wyniku przyjmowania β-adrenolityków: propranolol, metoprolol wraz z posiłkami 

bogatotłuszczowymi, może dojść do groźnych objawów takich jak: blok przedsionkowo-

komorowy, zwolnienie czynności serca, niedociśnienie tętnicze oraz niewydolność serca.  [2]  

Bardzo niebezpieczne jest popijanie leków alkalizujących ( zawierających aluminium) 

sokiem pomarańczowym wyniku zwiększonego wchłaniania aluminium dochodzi do 10-

krotnego wzrostu stężenia leku we krwi. [3] 

 

        1.4     Działanie osłaniające pokarmu  

W przypadku niektórych leków, pokarm nie ma wpływu na ich biodostępność, ale ma 

działanie ochronne na przewód pokarmowy. Leki te nie mogą być podawane na czczo i należą 

do nich: kwas acetylosalicylowy, naproksen, ibuprom, diklofenak, amidoron, spironolakton, 

mizoprostol, karwedilol, cymetydynaprednizon, metyloprednizolon, bromokryptyna, 

sulfasalazyna, metronidazol, hydrokortyzon. [1] 

 

2. Wpływ pożywienia na dystrybucję leków 

 

Leki we krwi transportowane są w formie związanej i wiążą się głównie z 

albuminami. Od stopnia powinowactwa zależy, w jakim stopniu łączą się dane substancje 

(substancja lecznicza, składnik pożywienia, substancja fizjologiczna).  Może między nimi 

dochodzić do konkurencji o miejsce wiązania z albuminami.  Wolne kwasy tłuszczowe 

(spożywanie pokarmu bogatotłuszczowego) przedostają się do krwi i konkurują z niektórymi 

lekami o wiązanie się z białkami osocza. W wyniku tej reakcji udział frakcji niezwiązanej 

leku wzrasta, a wraz z nim siła działania leku, a także jego toksyczność. Lekami silnie 

wiążącymi się z białkami są między innymi NLPZ. Nie tylko dieta bogatotłuszczowa wpływa 

na wysoki poziom wolnych kwasów tłuszczowych. W wyniku głodzenie się lub drastycznej 

redukcja tkanki tłuszczowej  dochodzi do silnego wzrostu poziomu wolnych kwasów 

tłuszczowych we krwi. [6] 

 

3. Wpływ pożywienia na metabolizmu leków 

 

Metabolizm leków jest biochemicznym procesem przemian leków w organizmie. 

Proces ten jest trudny do przewidzenia, gdyż różni się dla każdego pacjenta. Przemiany 

metaboliczne leku prowadzą do powstania związków nieczynnych, wydalanych z organizmu, 
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ale także do związków o dużej aktywności biologicznej, związków toksycznych. Na siłę 

działania, występowanie działań niepożądanych i toksycznych leków wpływa osobnicza 

wydolność mechanizmów  odpowiedzialnych z biotransformację leków. Głównym miejscem 

metabolizmu leków jest wątroba i jelito cienki, ale reakcje metaboliczne  zachodzą w 

mniejszym stopniu również w skórze, nerkach, płucach, jajnikach, jądrach oraz łożysku. Lek  

w wątrobie podlega głównie dwóm procesom: przemianom pod wpływem enzymów 

mikrosomalnych oraz wydalaniu do żółci w postaci glukozydouronianów.  Biotransformacja 

leków,  przebiega głównie w siateczce śródplazmatycznej hepatocytów (tzw. frakcja 

mikrosomalna) wątroby, zawierających aktywne układy enzymatyczne. Aktywność tych 

enzymów zależy od wielu czynników, takich jak: temperatura ciała, płeć, wiek, a także stany 

patologiczne ustroju, m.in. choroby miąższu wątroby. Reakcje biochemiczne związane z 

metabolizmem leków zachodzą w dwóch fazach: faza pierwsza- utlenianie, redukcja, 

hydroliza; faza druga- reakcja sprzęgania z kwasem glukuronowym lub siarkowym.[1] 

Katalizatorami reakcje pierwszej fazy są głównie zespoły enzymów zwanych układem 

oksydaz o mieszanej funkcji  w, których skład wchodzą cytochrom P-450 i jego reduktazy, 

ferroproteidu, flawoproteidu i zredukowanego NADP. Funkcja cytochromu P-450 ma duże 

znaczenie w zrozumieniu interakcji , w których składniki żywieniowe zaburzają metabolizm 

leków. Enzym ten może metabolizować wiele związków: endogennych 

(glukokortykosteroidy,  bilirubina), egzogennych ( alkaloidy i terpeny, oleje, kwasy 

tłuszczowe), składników warzyw, owoców, przypraw, zanieczyszczeń, toksyn i leków. W 

większości leki, składniki żywności i alkohol metabolizowane są głównie przez izoenzymy 

CYP1,CYP2,CYP3. Do interakcji składników pokarmowych z lekami dochodzi głównie, 

jeżeli są one metabolizowane przy współudziale tych samych enzymów cytochromu P-450. 

[5] 

Sok grejpfrutowy zawiera flawonoidy ( kemferol, naryngine, naryngenine, 

kwercetynę) oraz furanokumaryny (6,7-dihydroksybergamotyna), metabolizowane przez 

izoenzymy CYP2E1, CYP3A4, CYP3A3, CYP3A5. Flawonoidy, głównie naryngenina oraz 

6,7-dihydroksybergamotyna hamują izoenzym cytochromu P-450 – CYP3A4, powodując 

osłabienie metabolizmu wielu leków, przez co dochodzi do wzrostu ich stężenia we krwi. 

Powoduje to zwiększenie biodostępności leków oraz zwiększenie ryzyka wystąpienia działań 

niepożądanych.  Wypicie 1 szklanki soku grejpfrutowego zmniejsz o 47% stężenie enzymów 

CYP3A4, co objawia się zahamowaniem ich aktywności. Leki wchodzące w interakcje ze 

składnikami soku grejpfrutowego powinny być zażywane z odstępem 4-6 godzinnym. [1] 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mikrosom
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Sok grejpfrutowy ma wpływ na metabolizm wielu leków: blokerów kanału 

wapniowego (felodypina, nifedypina, nitrendypina, nisoldypina), leków 

przeciwhistaminowych ( astemizol, terfenadyna), leków przeciwwirusowych stosowanych w 

leczeniu zakażenia HIV i pełnoobjawowego AIDS (indynawir), leków stosowanych w 

leczeniu zaburzeń lipidowych (lowastatyna, simwastatyna),  cyklosporyny - 

chemioterapeutyku stosowanego w immunosupresji po przeszczepie narządów, zespole 

nerczycowym i innych schorzeń na tle immunologicznym, cyzaprydu - stosowanego w 

leczeniu zaburzeń czynnościowych górnego odcinka przewodu pokarmowego.  W wyniku 

wzrostu biodostępności wymienionych leków może dojść do stanu zagrożenia życia, 

ponieważ nasilone jest toksyczne działania niemetabolizowanego leku, wzrasta też 

prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych. Bardzo niebezpieczna interakcja 

występuję z lekami z grupy brokerów kanału wapniowego, gdzie stężenie leku we krwi 

wzrasta 3-krotnie. Prowadzi to do wystąpienia hipotonii ortostatycznej, bólów głowy. 

Interakcja z lekami przeciwhistaminowymi prowadzi do wystąpienia groźnych dla życia 

zaburzeń rytmu serca. Wzrost ciśnienia tętniczego z napadem drgawek może wystąpić po 

przyjęciu soku grejpfrutowego z cyklosporyną. [1,2,3] 

Zdolność hamowania aktywności enzymów CYP3A mają również inne owoce 

cytrusowe. takie jak: pomelo, kwaśna limonka i pomarańcza. [1] 

 Nowe odkrycie, które w dalszym ciągu jest badane, to interakcja soku żurawinowego 

z warfaryną (lekiem antykoagulacyjnym). W wyniku hamowania aktywności CYP2C9 przez 

składniki soku żurawinowego, dochodzi do wzrostu stężenia w plazmie aktywnego 

enancjomeru warfaryny S-warfaryny, co powoduje zwiększenie aktywności 

antykoagulacyjnej. [1] 

Podczas smażenia lub grillowania mięsa powstają heterocykliczne aminy, które 

pobudzają enzym CYP1A1, odpowiedzialny za metabolizm teofiliny.  W przypadku tej 

interakcji dochodzi do zmniejszenia stężenia leku we krwi, co może powodować u chorego na 

astmę wystąpienie duszności. [2] 

Osoby cierpiące na depresję, stosujące leki z grupy inhibitorów MAO, powinny 

uważać na produkty żywnościowe zawierające w swoim składzie tyraminę. Jej duże ilości 

zawarte są w: serach pleśniowych i dojrzewających, salami, wędzonych rybach, pasztetowej, 

przejrzałych bananach i awokado, bobie, czekoladzie, winie. W wyniku złego i zbyt długiego 

przechowywania produktów zawartość  tyraminy w produktach wzrasta.  Tyramina jest 

metabolizowana przez enzym zwany monoaminooksydazą, przy stosowaniu leków, które 

hamują aktywność tego enzymu, blokuje się  jej metabolizm. Z powodu tej reakcji zwiększa 
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się  stężenia tyraminy we krwi, przez co dochodzi do pobudzenia układ adrenergicznego i 

uwolnienia noradrenaliny z zakończeń nerwowych i adrenaliny z nadnerczy. Reakcja ta może 

spowodować gwałtowny wzrost ciśnienia tętniczego, prowadzący nawet do przełomu 

nadciśnieniowego, krwawienia śródczaszkowego i w efekcie do śmierci. Objawom tej 

interakcji  towarzyszy ból głowy, bóle zamostkowe, kołatanie serca i zaburzenia widzenia. 

Zdolność hamowania oksydazy monoaminowej ma również izoniazyd, stosowany w leczeniu 

gruźlicy płuc.[2] 

Produkty bogate w witaminę K, spożywane w dużych ilościach mogą osłabić lub 

całkowicie znieść działanie doustnych antykoagulantów – acenokumarolu, warfaryny. Do 

produktów bogatych w witaminę K należą: warzywa zielone ( kapusta, brukselka, brokuły, 

sałata, szpinak, zielony groszek), jaja, kalafior, olej sojowy i kukurydziany , płatki owsiane, 

wątroba. [3] 

 

4. Wpływ pożywienia na wydalanie leków 

 

Najważniejszą drogą wydalania leku z organizmu są nerki. Na szybkość wydalania 

leków z organizmu wpływ ma odczyn moczu, który zależy od składu diety. Na jonizację 

leków o charakterze słabych zasad lub słabych kwasów wpływa pH moczu, leki które nie są 

zdysocjowane ulegają resorpcji zwrotnej z moczu ( leki o charakterze słabych kwasów, będą 

dłużej działać, jeżeli mocz ma odczyn kwaśny). Dieta zakwaszająca, czyli ta bogata w owoce 

cytrusowe, mięso, ryby, sery przyczynia się do zwiększonej resorpcji zwrotnej a przez to 

zmniejszenia wydalania leków o charakterze kwaśnym ( barbiturany, NLPZ, sulfonamid). 

Natomiast wydalane są lepiej leki o odczynie zasadowym ( chinidyna, kodeina, morfina, 

teofilina) ponieważ odczyn moczu jest kwaśny. Odwrotną sytuacje mamy w przypadku diety 

alkalizującej mocz ( spożywanie produktów mlecznych, owoców, warzyw) kiedy dochodzi do 

zwiększenia resorpcji zwrotnej i zmniejszenia wydalania leków o charakterze zasadowym, a 

zwiększone jest wydalanie leków o charakterze kwaśnym. [6] 

W przypadku osób po 60 roku życia, u których zbyt mocno ogranicza się spożycie soli 

kuchennej przy leczeniu chorób układu krążenia, może dochodzić do zaburzeń czynności 

nerek.  Dodatkowo jeżeli cierpią one na zaburzenia psychiczne i leczone są preparatami litu, 

może wystąpić u nich: tachykardia, zaburzenia widzenia, depresja, zaburzenia rytmu serca, 

ponieważ dieta niskosodowa powoduje zmniejszonie wydalanie litu wraz z moczem i wzrost 

jego stężenia we krwi. [6] 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nerka
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 Na wydalanie leków istotny wpływ ma też ilość wypijanych płynów. Większe 

spożycie płynów wiąże się z większą diurezą, czego konsekwencją jest większa ilość 

wydalonego leku. Przy zwiększonej diurezie przyspieszony jest też przepływ przez kanalik 

nerkowy, co zmniejsza wchłanianie zwrotne leku. [1] 

 

 

III. Interakcje farmakodynamiczne 

 

1. Działanie synergiczne leków i składników żywności 

 

Do synergizmu dochodzi podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego i kofeiny. 

Działanie tych substancji  podanych równocześnie jest o wiele silniejsze niż w przypadku 

przyjęcia ich oddzielnie ( synergizm hiperaddycyjny). Kwas acetylosalicylowy i kofeina w 

różny sposób oddziałują na biochemiczne przekaźniki procesów bólowych [4]. 

Typową i dość często obserwowaną interakcją synergiczną jest ta pomiędzy kofeiną i 

teofiliną. Działanie to wynika z podobnej budowy chemicznej obu związków. Mają one 

podobny punkt uchwytu i mechanizm działania w organizmie. Stosowanie preparatów 

teofiliny przez chorych spożywających 2-3 filiżanki kawy dziennie, może 

doprowadzić u nich do pojawienia się objawów niepożądanych leku (ból głowy, niepokój, 

pobudzenie, zaburzenia snu, tachykardia). [3] 

Lukrecja ( konkretnie jej składnik glicyrrhizyna)  zażywana jako środek wykrztuśny i 

przeczyszczający, prawdopodobnie poprzez zwiększenie wydalania potasu przez nerki, może 

prowadzić do niedoboru tego pierwiastka w organizmie  Stwarza to potencjalne ryzyko 

bardzo niebezpiecznych interakcji z niektórymi lekami. Hipokaliemia jest bardzo 

niebezpieczna w przypadku stosowania preparatów z naparstnicy, ponieważ nasilone jest jej 

działanie kardiotoksyczne. Stosowanie razem z lukrecją leków moczopędnych z grupy 

diuretyków pętlowych może prowadzić do bardzo silnej hipokaliemii objawiającej się 

osłabieniem, skurczami mięśni, zaburzeń przewodzenia i rytmu serca. [3] 

Używanie substytutów soli kuchennej zawierających sole potasowe, przez chorych leczonych 

diuretykami oszczędzającymi potas lub inhibitorami  konwertazy angiotensyny, prowadzi do 

wzrostu stężenia jonu potasowego we krwi. Zbyt duże stężenie potasu we krwi może 

powodować zaburzenia rytmu serca, osłabienie mięśni, senność, bóle głowy.[3] 
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 U chorych po 60 roku życia leczonych NLPZ lub inhibitorami konwertazy angiotensyny, 

ograniczenie spożycia soli kuchennej może prowadzić do wystąpienia poważnych zaburzeń 

czynności nerek a nawet ich uszkodzenia. [3] 

 

2. Działanie antagonistyczne  leków i składników żywności  

 

Do interakcji, w której obserwujemy zjawisko antagonizmu ,może dojść w przypadku 

przyjmowania pochodnych kumaryny ( warfaryna ) przy  jednoczesnym stosowaniu diety 

bogatej w witaminę K. Dochodzi wtedy do osłabienia działania przeciwzakrzepowego.  

Produktami zawierającymi witaminę K są: wątroba wieprzowa i drobiowa, brokuły, fasola, 

owoce morza, pomidory, ziemniaki, jajka, mleko krowie. [2] 

 

 

IV. Podsumowanie 

 

Mając na uwadze wszystkie aspekty, które zawarłam w mojej pracy powinniśmy być 

wyczulenia na możliwość wystąpienia interakcji  między produktami żywieniowymi, a 

przyjmowanymi lekami.  Aby nie dochodziło do niebezpiecznych interakcji między 

przyjętym lekiem a pożywieniem powinno się przestrzegać kilku zasad: 

1. Zawsze należy przeczytać ulotkę dołączoną do leku. 

2.  Lek powinno się popić jedną szklanką wody. 

3. Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, nie powinno się mieszać leku z posiłkami albo 

zażywać go tuż przed, w trakcie lub tuż po jedzeniu. 

4. Bezwzględnie przeciwwskazane jest zażywanie leków jednocześnie z 

alkoholem 

5. Gdy pożywienie zaburza wchłanianie leku, preparat należy zażyć 1-2 godzin 

przed posiłkiem, albo 2 godziny po posiłku. [3] 
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