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Summary 
The article presented here is being published next to the previous article Anxiolytics of natural 
Origin I, which discussed plants originally occurring in the Czech Republic and plants cultivated 
othere. The second part summarizes knowledge concerning plants, which are neither original nor 
commonly cultivated in the Czech Republic. These are the species as follows: Atractylodes 
macrocephala, Bacopa monnieri, Centella asiatica, Citrus spp., Clitoria ternatea, Echium amoenum, 
Erythrina mulungu, Morinda citrifolia, Myristica fragrans, Ocimum sanctum, Panax spp., Passiflora 
incarnata, Piper methysticum, Sceletium tortuosum, Withania somnifera, Zingiber officinale and Ziziphus 
jujuba. These plants have been used in traditional medicine in areas of their original occurrence for 
the treatment of different disorders including anxiety and sleeplessness. These plants are currently 
subjected to a number of scientific studies, which frequently support the presence of medicinal 
effects. In some of these plants, only preliminary results are available and further research is needed 
including preclinical studies in animals and subsequently clinical trials. A further research of active 
substances of these plants and mechanism of their action on the organism can result in the 
development of new products for the treatment of anxiety disorders and further mental diseases. 
Mental problems currently widely occur in the population and thus, the research is promising. In 
tropical and sparingly explored regions, there are definitely a number of further plants with anxiolytic 
and sedative effects and thus, further ethno-botanical and ethno-pharmacological research of plants 
employed in traditional medicine in these regions is of importance. The protection of biodiversity, 
particularly in tropical rainforest inhabited by many plants and animals, which can serve as a source 
of still unknown biologically active substances is also of a great importance. 
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Souhrn 
Tento článek navazuje na článek Anxiolytika přírodního původu I, který se zabýval rostlinami 
původními v ČR a rostlinami zde pěstovanými. Druhá část shrnuje poznatky o rostlinách, které se 
v ČR nevyskytují ani běžně nepěstují. Jde o tyto druhy: Atractylodes macrocephala, Bacopa monnieri, 
Centella asiatica, Citrus spp., Clitoria ternatea, Echium amoenum, Erythrina mulungu, Morinda citrifolia, 
Myristica fragrans, Ocimum sanctum, Panax spp., Passiflora incarnata, Piper methysticum, Sceletium 
tortuosum, Withania somnifera, Zingiber officinale a Ziziphus jujuba. Tyto rostliny se používají v tradiční 
lidové medicíně v oblastech původního výskytu k léčbě různých obtíží, mimo jiné úzkosti 
a nespavosti. V současné době jsou tyto rostliny předmětem řady vědeckých studií a ty často tyto 
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Atractylodes macrocephala 
Atractylodes macrocephala Koidz. je jednoletá, 
20–60 cm vysoká bylina z čeledi Asteraceae 
(hvězdnicovité). Lodyhy jsou od báze větvené, 
listy lysé, řapíkaté. Červené květy jsou uspořádá-
ny v úborech, plodem je nažka s chmýrem. 
Rostlina pochází ze severovýchodní Číny, pěstu-
je se po celém jejím území. Oddenky se využíva-
jí v tradiční čínské medicíně, používá se i další 
druh, Atractylodes lancea (Thunb.) DC. (Wu et 
al., 2011; Singhuber et al., 2012). 

Oddenky A. macrocephala obsahují seskviter-
penické laktony atractylenolid I, II a III, bi-
atractylenolid, atractylosid A, polyacetyleny, 
taraxeryl acetát, β-sitosterol, stigmasterol a poly-
sacharidy (Jiang et al., 2011; Singhuber et al., 
2012). Nadzemní část obsahuje flavonoidy 
(apigenin, luteolin aj.), kumariny (7-hydro-
xykumarin), 2,6-dimethoxychinon a lupeol 
(Peng et al., 2011). 

Oddenky se používají v tradiční čínské medi-
cíně k léčbě zažívacích potíží, cukrovky, nespa-
vosti, neklidu a úzkosti (Lin et al., 1997; Singhu-
ber et al., 2012). 

Studie na zvířatech potvrdily protizánětlivé, 
protinádorové a další účinky (Li et al., 2007; 
Dong et al., 2008; Jiang et al., 2011). Seskviter-
penické laktony atractylenolid I, II a III působí 
jako allosterické modulátory GABA-A recepto-
ru. Tyto účinky potvrzují tradiční využívání 
Atractylodes macrocephala k léčbě úzkosti 
(Singhuber et al., 2012). 
 
Bacopa monnieri 
Bacopa monnieri (L.) Wettst. syn. Herpestis mon-
nieri Kunth (bakopa drobnolistá, brahmi) je 
nenápadná vytrvalá bylina z čeledi Scrophularia-

ceae (krtičníkovité), nově je na základě moleku-
lárních dat (Stevens, 2008) řazena do čeledi 
Plantaginaceae (jitrocelovité). Rostliny mají roz-
větvené poléhavé či vystoupavé dužnaté lodyhy 
s drobnými přisedlými okrouhlými listy. Květy 
vyrůstají v úžlabí listů, jsou pětičetné, nafialově-
lé, modravé či bílé s tmavšími žilkami. Roste na 
vlhkých a podmáčených místech a na písčitých 
březích, někdy i ve vodě. Bacopa monnieri po-
chází z jihovýchodní Asie (Indie, Čína, Nepál, 
Vietnam, Srí Lanka, Tchaj-wan), pěstuje se i šíří 
jako plevel v mnoha dalších částech světa 
(Zhengyi a Raven, 1998; Gohil et al., 2010). 
Někdy se také pěstuje jako akvarijní rostlina 
(Rataj, 1983). K léčebným účelům se používá 
celá rostlina nebo její nadzemní část (Khare, 
2007). 

Bacopa monnieri je již po staletí (až 3000 let) 
využívána v tradiční ayurvédské medicíně, nej-
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léčivé účinky potvrzují. U části rostlin jde pouze o předběžné výsledky a je potřeba další výzkum, a to 
jak studie na zvířatech, tak následně klinické studie. Další výzkum obsahových látek těchto rostlin a 
mechanismu jejich působení na organismus může vést k vývoji nových léčiv k léčbě úzkostných 
poruch i dalších psychických onemocnění. Psychické problémy jsou v současné době v populaci 
velmi rozšířené, proto je tento výzkum perspektivní. Zejména v tropických a málo prozkoumaných 
oblastech existuje jistě celá řada dalších rostlin s anxiolytickým a sedativním účinkem, důležitý je 
proto další etnobotanický a etnofarmakologický výzkum rostlin používaných v tradiční medicíně 
v těchto oblastech. Velmi důležitá je také ochrana biodiverzity, zejména tropických deštných lesů, 
kde žije mnoho rostlin i živočichů, kteří mohou být zdrojem dosud neznámých biologicky aktivních 
látek. 
  
Klíčová slova: úzkostné poruchy – anxiolytika – bylinné přípravky – tradiční medicína 



častěji pod jménem brahmi. Někdy je však slo-
vem brahmi označován také pupečník asijský 
(Centella asiatica), případně kombinace těchto 
dvou rostlin. Jméno brahmi je odvozeno ze 
sanskrtského slova bráhma, které označuje 
v hinduistickém náboženství boha, všudypří-
tomnou tvořivou sílu (Shikha et al., 2009; Gohil 
et al., 2010). Bakopa patří mezi tzv. medhyara-
sayana léky, tedy léky na zlepšení paměti a inteli-
gence. Kromě toho je používána i k léčbě dal-
ších onemocnění, a to pro svůj sedativní, anti-
konvulzivní, protizánětlivý, antipyretický a anal-
getický účinek (Shikha et al., 2009). 

Bacopa monnieri obsahuje řadu látek, z nichž 
nejdůležitější jsou triterpenické saponiny, alka-
loidy a steroidní látky. Z alkaloidů jsou zastou-
peny brahmin, nikotinin a herpestin, ze steroidů 
např. stigmasterol a β-sitosterol (Shikha et al., 
2009). Dále rostliny obsahují flavonoidy, např. 
apigenin a luteolin (Williamson, 2003). 

Hlavními účinnými látkami jsou triterpenické 
saponiny dammaranového typu: bakosidy A, B 
a C a bakopasaponiny A, B, C a D. Aglykonem 
jsou bakogeniny 1, 2 a 3 a pseudojujubogenin. 
Dalšími látkami jsou hersaponin, monnierasidy 
a bakopasidy I-V (Shikha et al., 2009). 

Obsahové látky Bacopa monnieri vykazují ce-
lou řadu účinků na organismus, středem pozor-
nosti jsou zejména účinky na nervový systém. 
Ve studiích na lidech i na zvířatech bylo zjištěno 
zlepšení kognitivních funkcí po podávání ex-
traktu z Bacopa monnieri (Stough et al., 2001; 
Morgan, Stevens, 2010; Charles et al., 2011). 
Zjištěn byl také antioxidační účinek a preven-
tivní působení extraktu Bacopa monnieri proti 
neurotoxickému účinku hliníku u potkanů 
(Jyoti et al., 2007; Saraf et al., 2010), dále neu-
roprotektivní působení proti poškození neuro-
nů β-amyloidem (Limpeanchob et al., 2008). 
Působí také jako scavenger volných radikálů 
a inhibuje lipoperoxidaci. I antioxidační a neu-
roprotektivní účinek přispívá k pozitivnímu 
vlivu na kognitivní funkce (Uabundit et al., 
2010). 

Zajímavý je také anxiolytický účinek, při podá-
vání vyšších dávek je účinek srovnatelný 
s lorazepamem (Bhattacharya, Ghoshal, 1998; 
sec. Anonym, 2004). V dvojitě zaslepené, place-
bem kontrolované studii na 54 dobrovolnících 
starších 65 let došlo po podávání standardizova-
ného extraktu Bacopa monnieri ke zlepšení pa-
měti a také ke zmírnění příznaků deprese a úz-

kosti (Calabrese et al., 2008). V experimentech 
na zvířatech (plovací test, test naučené bezmoc-
nosti) byl zjištěn antidepresivní účinek srovna-
telný s imipraminem (Sairam et al., 2002). Ve 
vyšších dávkách a při delším užívání má extrakt 
Bacopa monnieri také antikonvulzivní účinek 
(Gohil, Patel, 2010).  

Registrována byla řada patentů na způsoby 
přípravy extraktu z Bacopa monnieri a na její 
využití v kombinaci s dalšími rostlinami (zej-
ména Centella asiatica) k léčbě různých onemoc-
nění, např. poruch paměti, únavy, deprese 
a ADHD (Shinomol et al., 2011). Je také možné, 
že objasnění mechanismu působení obsahových 
látek na organismus povede k vývoji nových 
léčiv (Sairam et al., 2002). 
  
Centella asiatica 
Centella asiatica (L.) Urb. syn. Hydrocotyle asiati-
ca L. (pupečník asijský) je vytrvalá bylina z čele-
di Apiaceae (miříkovité), někdy je řazena do 
čeledi Mackinlayaceae. Rostliny mají plazivé 
lodyhy, listy s dlouhými řapíky a okrouhlou až 
ledvinitou čepelí, přisedlé květy s bíle či růžově 
zbarvenou korunou jsou uspořádány v jednodu-
chých okolících. Roste hojně na vlhkých mís-
tech, rozšířena je v tropických a subtropických 
oblastech celého světa, a to až do výšky 1 900 m 
n. m. (Zhengyi, Raven, 2005). V Číně je Centella 
asiatica nazývána Gotukola, v Indii brahmi či 
manduukaparani. Jménem brahmi však bývá 
označována i Bacopa monnieri či směs těchto 
dvou rostlin. Rostlina se používá v tradiční me-
dicíně a také jako zelenina (Zheng, Qin, 2007). 

Hlavními účinnými látkami Centella asiatica 
jsou triterpenoidy, na základě jejich obsahu se 
posuzuje kvalita drogy. Rostliny obsahují penta-
cyklické triterpenické saponiny ursanového 
a oleananového typu: asiatová kys., asiatikosid, 
madecassová kys., madecassodid, brahmosid, 
brahmová kys., brahminosid, thankunisid, 
isothankunisid, centellosid, madasiatová kys., 
centová kys., cenellová kys., betulinová kys., in-
docentová kys. Dále rostliny obsahují flavonoidy 
(kvercetin, kaempferol, rutin, naringin), aromatic-
ké látky (caryophyllen, farnesol, elemen), polysa-
charidy, mastné kyseliny, seskviterpeny, alkaloidy, 
steroly a karotenoidy (Brinkhaus et al., 2000; 
Zheng, Qin, 2007; James, Dubery, 2009). 

Centella asiatica vykazuje řadu léčivých účin-
ků, díky kterým je široce používána v lidové 
medicíně ve východní Asii, a to k léčbě zánětů, 
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astmatu, kožních problémů a vředů, průjmu, 
žaludečních vředů a také na zlepšení paměti 
(Zheng, Qin, 2007). Extrakt má také antioxidač-
ní, radioprotektivní, protinádorový, antibakteri-
ální, antivirový a antidepresivní účinek, používá 
se i ke zlepšení kognitivních funkcí (Gohil et al., 
2010; Shinomol et al., 2011). 

Kromě těchto účinků má Centella asiatica také 
účinek anxiolytický. Ve studii se 33 pacienty 
trpícími generalizovanou úzkostnou poruchou 
došlo po podávání extraktu Centella asiatica ke 
zlepšení symptomů úzkosti a deprese (Jana et 
al., 2010). Ve studii na potkanech byl také potvr-
zen anxiolytický účinek (Wijeweera et al., 2006). 

Centella asiatica se používá nejčastěji v kom-
binaci s Bacopa monnieri pod jménem brahmi, 
a to k léčbě poruch paměti, deprese a úzkosti. 
Registrována byla řada patentů (Shinomol et al., 
2011). 
 
Citrus spp. 
Citrusy neboli citroníky (Citrus L.) jsou keře či 
malé stromky z čeledi Rutaceae, podčeleď Citroi-
deae, které pocházejí z jižní a jihovýchodní Asie. 
Rostliny mají obvykle okrouhle vejčité listy 
a vonné bílé květy, které dozrávají v charakteris-
tické plody. Plodem je zvláštní bobule, tzv. 
hesperidium, s dužninou tvořenou šťavnatými 
výrůstky plodolistů a s oplodím obsahujícím 
schizolysigenní nádržky se silicemi. Zevní vrstva 
oplodí (flavedo) obsahuje siličné nádržky, vnitř-
ní vrstva (albedo) je tvořena parenchymem 
s velkými mezibuněčnými prostorami (van Wyk, 
Wink, 2005; Jahodář, 2006). 

Rod Citrus nemá přehlednou klasifikaci, udává 
se 16–160 druhů. K nejznámějším patří Citrus 
limon (L.) Burm. f. (citroník), Citrus reticulata 
Blanco (mandarinka), Citrus × paradisi Macfad. 
(grapefruit), Citrus maxima (Burm.) Merr. 
(pomelo), Citrus sinensis (citroník čínský, pome-
rančovník) a Citrus aurantium L. (brigárdie, citro-
ník pomerančový). Citrus aurantium obsahuje 
několik poddruhů, k nejdůležitějším patří C. 
aurantium ssp. amara (hořký pomeranč), C. au-
rantium ssp. aurantium (sladký pomeranč) a C. 
aurantium ssp. bergamia (bergamot) (Jahodář, 
2006). 

Z pomerančovníků se ve farmacii využívá su-
šené oplodí (Aurantii amari pericarpium a Aurantii 
pericarpium dulce), z listů, květů a oplodí se pak 
získává silice (Aurantii dulcis aetheroleum 
a Bergamottae aetheroleum). Tyto drogy se použí-

vají zejména jako korigencia chuti a vůně u nepří-
jemně chutnajících léčiv. Zjištěny byly i některé 
léčivé účinky, např. stimulace chuti k jídlu a seda-
tivní účinky (Bruneton, 1999; Jahodář, 2006). 
V Českém lékopisu 2009 jsou uvedeny tyto dro-
gy: Aurantii amari floris aetheroleum, Aurantii ama-
ri flos, Aurantii amari pericarpii tinctura, Aurantii 
amari pericarpium a Aurantii dulcis pericarpii ae-
theroleum (kolektiv autorů, 2009). 

Silice z různých druhů a také z různých částí 
rostlin se liší zastoupením jednotlivých obsaho-
vých látek a jejich poměrem. Silice z oplodí po-
merančovníku obsahuje zejména monoterpenoi-
dy (limonen, β-myrcen), aldehydy (ketanal, citra-
ly neral a geranial) a linalool. Silice z květů po-
merančovníku obsahuje linalool, linalyl acetát, 
limonen, α-pinen, β-pinen, geranyl acetát a neryl 
acetát (Bruneton, 1999). Silice z citroníku obsa-
huje monoterpenoidy a seskviterpenoidy (limo-
nen, linalool, limonen, citronellal, neral, geranial 
a geranylacetát) a flavonoidy naringenin a hespe-
ridin (van Wyk, Wink, 2005; Lopes Campêlo et 
al., 2011). 

Citrusy se tradičně používají k léčbě poruch 
zažívání, úzkosti a nespavosti. Šťáva z citronů se 
využívá jako zdroj vitaminu C, k léčbě bolesti 
v krku a kožních problémů (van Wyk, Wink, 
2005). Silice se používá v aromaterapii k léčbě 
úzkosti (Faturi et al., 2010). 

V experimentu na potkanech byla zvířatům  
p. o. podávána silice z pomerančovníku, zazna-
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menán byl anxiolytický účinek a prodloužení 
narkotického účinku pentobarbitalu. Tyto vý-
sledky potvrzují používání v tradiční medicíně 
(Carvalho-Freitas, Costa, 2002). 

V experimentu na potkanech byla zvířata vysta-
vena působení silice ze sladkého pomeranče, 
efekt byl srovnáván se silicí z australského čajov-
níku (tea tree) neboli kajeputu střídavolistého 
(Melaleuca alternifolia) jako negativní kontrolou. 
Silice z pomerančovníku vykazovala oproti kont-
role signifikantní anxiolytický účinek. Tyto výsled-
ky podporují využívání citrusových silic v aro-
materapii k léčbě úzkosti (Faturi et al., 2010). 

V experimentu na myších byla zvířatům p. o. 
podávána silice z listů citroníku, v různých mode-
lech vykazoval extrakt anxiolytický a sedativní 
účinek, který je pravděpodobně vyvolán ovlivně-
ním benzodiazepinových GABAergních recepto-
rů, a také účinek antidepresivní, způsobený ovliv-
něním noradrenergní a serotonergní transmise 
v mozku. Účinek byl antagonizován působením 
reserpinu (Lopes Campêlo et al., 2011). 

V experimentu na potkanech byla zvířata vy-
stavena působení bergamotové silice, jako stan-
dard byl použit diazepam. Diazepam i silice vyka-
zovaly anxiolytický účinek, snižovaly hladinu 
kortikosteronu v krvi a zvyšovaly hladinu GABA 
v hipokampu (Saiyudthong, Marsden, 2011). 

Ve studii na 72 lidech bylo 35 pacientů před 
návštěvou zubního lékaře vystaveno působení 
silice z pomerančovníku, 37 pacientů sloužilo 
jako kontrolní skupina. U pacientů vystavených 
působení silice bylo oproti kontrolní skupině 
popisováno snížení úzkosti, zklidnění a zlepšení 
nálady (Lehrner et al., 2000). 
 
Clitoria ternatea 
Clitoria ternatea L. (klitoria ternatská) je vytrvalá 
bylina z čeledi Fabaceae (bobovité). Rostliny 
jsou vždyzelené, mají popínavé lodyhy až 3 m 
dlouhé a nápadné 2–4 cm velké květy. Květy jsou 
modré se žlutým středem nebo bílé. Latinské 
jméno Clitoria pochází z toho, že květy mají 
svým tvarem připomínat ženské pohlavní orgány. 
Plodem jsou lusky. Rostlina pochází z Moluckých 
ostrovů (ostrov Ternate), často se pěstuje jako 
okrasná nebo léčivá rostlina (Jain et al., 2003). 

Rostlina obsahuje flavonoidy a jejich glykosidy 
(kvercetin, myricetin, kaempferol), antokyany 
(delphinidin, malvidin, cyanidin), taxaxerol 
a taxaxeron, p-hydroxyskořicovou kyselinu, he-
xacosanol, aparajitin a β-sitosterol. Dále rostliny 

obsahují proteiny s antifungálním účinkem, které 
slouží jako ochrana proti houbovým chorobám 
(Jain et al., 2003; Patil, Patil, 2011). Semena mají 
vysoký obsah proteinů, dále obsahují mastné 
kyseliny (palmitovou, stearovou, olejovou, linole-
ovou a linolenovou) a β-sitosterol (Taur, Patil, 
2011). 

Kořeny, listy a semena Clitoria ternatea se 
používají v tradiční ayurvédské medicíně k léčbě 
řady obtíží. Kořeny se používají k léčbě psychic-
kých onemocnění, demence, migrény, lepry, 
kožních zánětů, horečky, epilepsie, astmatu, 
bronchitidy a tuberkulózy. Listy se používají 
k léčbě jaterních onemocnění a bolestí uší, se-
mena mají laxativní účinek (Jain et al., 2003; 
Patil, Patil, 2011). 

V experimentech na zvířatech bylo zaznamená-
no zlepšení paměti po podávání extraktu Clitoria 
ternatea. Při podávání potkanům došlo ke zmír-
nění amnézie způsobené elektrošokovou terapií. 
Extrakt pravděpodobně ovlivňuje aktivitu acetyl-
cholinesterázy a zvyšuje koncentraci acetylcholi-
nu v mozku (Taranalli, Cheeramkuczhi, 2000). 

V experimentu na myších byl na různých ani-
málních modelech zkoumán anxiolytický, anti-
konvulzivní a nootropní účinek. Dále bylo stu-
dováno ovlivnění dopaminergní, serotonergní, 
noradrenergní a cholinergní transmise v mozku 
pomocí haloperidolu, lithia, klonidinu a dusnanu 
sodného. Ve studii se potvrdila řada účinků na 
centrální nervový systém – anxiolytický, pro-
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tistresový, antikonvulzivní, antidepresivní a noo-
tropní. Objasnění mechanismu účinku je důleži-
té pro případnou léčbu lidí extraktem Clitoria 
ternatea v budoucnosti (Jain et al., 2003). 

 
Echium amoenum 
Echium amoenum Fisch. & C.A. Mey. (hadinec, 
druhové české jméno nemá) je jednoletá, dvou-
letá nebo vytrvalá bylina s modrofialovými kvě-
ty, patří do čeledi Boraginaceae (brutnákovité). 
Roste v horách v severní části Íránu, kde je pou-
žíván v tradiční medicíně k léčbě řady obtíží. 
Pěstuje se také jako okrasná rostlina (Mehrabani 
et al., 2005; Sayyah et al., 2006). 

Rostlina obsahuje fenolické látky, především 
kyselinu rozmarýnovou, 0,05 % silice (hlavní 
složkou je δ-kadinen), flavonoidy, saponiny, ter-
penoidy, steroly a alkaloidy (Ghassemi et al., 
2003; Mehrabani et al., 2005; Sayyah et al., 2006). 

Extrakt z květů vykazuje analgetický, protizá-
nětlivý, antibakteriální, antioxidační, antikonvul-
zivní, anxiolytický a sedativní účinek. Rostlina se 
tradičně používá k léčbě kašle, bolesti v krku 
a zápalu plic (Gholamzadeh et al., 2007; Sayyah 
et al., 2009). 

V experimentu na potkanech a myších byl 
zjištěn anxiolytický účinek extraktu z květů Echi-
um amoenum (Rabbani et al., 2004; Gholamza-
deh et al., 2007). V další studii na myších byl 
také potvrzen anxiolytický účinek extraktu Echi-
um amoenum, při užívání nevznikla tolerance 
(Rabbani et al., 2011). 

V dvojitě slepé, placebem kontrolované studii 
byl zjištěn antidepresivní účinek při léčbě lehké 
až středně těžké deprese (Sayyah et al., 2006). 
Zkoumán byl také účinek extraktu při léčbě 
obsedantně-kompulzivní poruchy (OCD). Před-
běžné výsledky naznačují, že Echium amoenum je 
při léčbě OCD účinnější než placebo. Potřeba 
jsou ale další studie (Sayyah et al., 2009). 

 
Erythrina mulungu 
Erythrina mulungu Mart. ex Benth. (zarděnice 
mulungu, korálový strom) je strom pocházející 
z Jižní Ameriky, patří do čeledi Fabaceae 
(bobovité). Stromy jsou až 10 m vysoké, kvetou 
výraznými červenými květy (latinské jméno Ery-
thrina pochází z řeckého slova erythros = červe-
ný). K léčebným účelům se používá především 
drcená kůra, známá je pod domorodým jménem 
mulungu (Patočka, 2009). 

Kůra mulungu obsahuje řadu biologicky aktiv-
ních látek, nejvýznamnější jsou tetrahydroisochi-
nolinové alkaloidy. Základem struktury je erythri-
nan, látky jsou známy jako tzv. erythrinové alka-
loidy. Z nejdůležitějších je to erysotrin, erythravin 
a erysopin. Dále rostliny obsahují flavonoidy 
(daidzein, phaseolin) a terpeny (Patočka, 2009). 

Erythrinové alkaloidy mají anxiolytické 
a antikonvulzivní účinky. Mechanismus účinku 
dosud není přesně znám, ale pravděpodobně je 
jiný než u benzodiazepinů. Alkaloidy aktivují 
GABA-A receptory a muskarinové acetylcholi-
nové receptory, zvyšují uvolňování acetycholi-
nu, zvyšují propustnost membrány pro Ca2+ 
ionty a uvolňují vápník z intracelulárních zásob 
(Carvalho et al., 2009). 

Alkaloidy mají i řadu dalších účinků: analgetic-
ký, antidepresivní, protizánětlivý, spasmolytický, 
baktericidní, hepatoprotektivní, hypotenzivní 
a diuretický. V Jižní Americe se používá k léčbě 
astmatu, úzkosti, zánětů a infekcí, křečí, kašle, 
epilepsie, revmatismu, horečky a bolesti (Duke, 
2009). 

V různých experimentálních modelech úzkos-
ti byl u myší po podávání extraktu z květů E. 
mulungu zjištěn anxiolytický účinek. Za tento 
účinek pravděpodobně zodpovídá zejména ery-
thravin a (+)-11-α-hydroxyerythravin (Flausino 
et al., 2007). 

V experimentu na potkanech byl po podávání 
extraktu z květenství E. mulungu zaznamenán 
anxiolytický účinek (Onusic et al., 2002). 
V dalším experimentu na potkanech byl po po-
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dávání extraktu z kůry Erythrina mulungu a E. 
velutina také zaznamenán anxiolytický účinek 
(Ribeiro et al., 2006). 

Ve studii na myších byl zkoumán také anti-
konvulzivní účinek extraktu z kůry druhů Ery-
thrina mulungu a Erythrina velutina. U strychni-
nem vyvolaných křečí došlo po podávání 200 
a 400 mg/kg extraktu ke snížení doby trvání 
křečí a oddálení smrti (Vasconcelos et al., 2007). 
Extrakt má také antinociceptivní účinek, a to 
nezávislý na opiodním systému (Vasconcelos et 
al., 2003). 

Experimenty na zvířatech prokázaly, že Ery-
thrina mulungu má anxiolytické účinky, a potvr-
dily tak tradiční využívání této rostliny. Dosud 
však nebyla realizována žádná klinická studie. 
V internetových obchodech je v prodeji drcená 
kůra mulungu. 
  
Morinda citrifolia 
Morinda citrifolia L. je tropický keř či malý 
strom z čeledi Rubiaceae (mořenovité). Rostliny 
jsou vždyzelené, mají široké vstřícné listy a bílé 
květy, plodem je souplodí peckovic krémově 
bílé barvy. Známá je zejména pod tradičním 
havajským jménem noni, tím se označují i její 

jedlé plody. Morinda citrifolia roste v nížinách 
v řídkých lesích či na mořském pobřeží 
v jihovýchodní Asii až v severní části Austrálie 

(Vietnam, Čína, Malajsie, Srí Lanka, Indie, Filipí-
ny). Introdukována byla do tropických částí Jižní 
Ameriky, Polynésie a karibské oblasti, kde se 
hojně pěstuje (Zhengyi et al., 2011). 

Morinda citrifolia neboli noni obsahuje více než 
160 různých látek. Zjištěny byly alkaloidy 
(xeronin), fenolické látky (anthrachinony damna-
canthal, morindon, morindin aj.), dále aukubin, 
asperulosid a scopoletin, kys. ursolová, organické 
kyseliny (kaproová a kaprylová kys.), terpenoidy, 
steroidní látky (β-sitosterol), lignany, flavonoidy, 
aminokyseliny, vitaminy a minerály (Chan-Blanco 
et al., 2006; Potterat, Hamburger, 2007). 

Morinda citrifolia se tradičně používá k léčbě 
řady onemocnění, např. cukrovky, artritidy, vy-
sokého krevního tlaku, nádorových onemocně-
ní, zažívacích potíží, žaludečních vředů, deprese, 
bolesti a žilních problémů (Wang et al., 2002). 
K léčebným účelům se používají všechny části 
rostliny – listy, plody, kořeny, kůra, květy i se-
mena (Potterat, Hamburger, 2007). 

V experimentech byly zjištěny účinky antibak-
teriální, antivirové, protinádorové, antihelmintic-
ké, analgetické, hypotenzivní a imunomodulační 
(Wang et al., 2002). Kromě těchto účinků má 
noni také účinky sedativní a anxiolytické. Me-
chanismem působení je ovlivnění GABAergní 
transmise v mozku, obsahové látky se váží na 
GABA-A receptory (Deng et al., 2007). Extrakt 
z plodů má také antidepresivní účinek, obsahové 
látky působí jako inhibitory monoaminoxidázy 
A a B (Deng, West, 2011). 

V experimentu na myších měl lyofilizovaný 
extrakt z kořenů Morinda citrifolia analgetický 
a sedativní účinek. Analgetický účinek byl anta-
gonizován naloxonem, který působí jako anta-
gonista opioidních receptorů. Extrakt měl také 
sedativní účinky a prodlužoval anestetický úči-
nek pentobarbitalu (Younos et al., 1990). 
V experimentu na potkanech vykazovala šťáva 
z plodů noni anxiolytický účinek (Kalan-
dakanond et al., 2004 sec. Deng et al., 2007). 
 
Myristica fragrans 
Myristica fragrans L. (muškátovník pravý, maci-
zeň pravá) je vždyzelený strom až 20 m vysoký, 
patří do čeledi Myristicaceae (muškátovníkovité). 
Listy jsou střídavé, vždyzelené, kožovité, květy 
pak drobné, nenápadné. Květy dozrávají ve 
světle žluté dužnaté peckovice, které za zralosti 
pukají ve 2–4 chlopně. Uvnitř plodu je velké 
jádro, které je na povrchu pokryté jasně červe-
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ným, po usušení žlutým míškem. Uvnitř jádra je 
pak šedohnědě zbarvené semeno. Pochází 
z jihovýchodní Asie (Molucké ostrovy, ostrov 
Amboine). Pěstuje se hlavně v Malajsii, In-
donésii a Západní Indii (Polívka, 1908; van Wyk, 
Wink, 2005). 

Sušená semena (Myristicae semen – muškátový 
„oříšek“) a míšek (Myristicae arillus, M. macis – 
muškátový „květ“) se používají zejména jako 
koření, ale mají i léčivé a halucinogenní účinky. 
Ze semen se získává silice (Myristicae aetherole-
um), která je lékopisná dle Českého lékopisu 
2009 (kolektiv autorů, 2009). Semena a míšek 
obsahují cca 15 % silice, hlavními složkami jsou 
sabinen, α-pinen, β-pinen a myristicin, v menším 
množství jsou zastoupeny elemicin, eugenol, 
isoeugenol, methyleugenol a safrol. Dále semena 
obsahují cca 75 % mastných kyselin a různé 
lignany a isolignany (van Wyk, Wink, 2005). 

Myristica fragrans má důležité postavení 
v tradiční indonéské medicíně, používá se 
k léčbě žaludečních potíží a křečí, ledvinových 
potíží, revmatismu, nervozity, zvracení a nachla-
zení. Na Moluckých ostrovech se používá jako 
sedativum pro děti, obvykle v nápoji z mléka či 
banánů. V Malajsii se používá jako tonikum 
a afrodisiakum a k léčbě malárie a bolestí hlavy, 
v Indii také jako součást betelového sousta 
(Rätsch, 2005). Potvrzen byl účinek antimikrobi-
ální, spasmolytický a protizánětlivý (van Wyk, 
Wink, 2005). 

Za psychoaktivní účinek zodpovídá myristi-
cin, elemicin a safrol. Tyto sloučeniny se meta-
bolicky transformují na amfetaminové deriváty, 
které vyvolávají ve vyšších dávkách halucinace 
a euforii. Legislativně je však muškátový oříšek 
považován za koření, nevztahují se na něj proto 
žádná omezení jako na drogy. Jde tedy o lehce 
a levně dostupnou drogu, její užívání ve větším 
množství však není bezpečné. Již 5–10 g oříšku 
může mít toxické účinky (Hallström, Thuvan-
der, 1997). Muškátový oříšek má také dlouhý 
„dojezd“, symptomy otravy (nevolnost, sucho 
v ústech, žízeň, závratě, úzkost, neklid, malát-
nost) přetrvávají ještě 24–48 hodin (Demet-
riades et al., 2005; Krol, Janssen, 2010). 

Zajímavé je, že přestože se muškátový oříšek 
tradičně používá k léčbě nervozity a nespavosti, 
studie na zvířatech tento účinek nepotvrdily. Ve 
studii na myších byl zjištěn naopak účinek anxi-
ogenní, tedy vyvolávající úzkost. Extrakt z muš-
kátového oříšku inhiboval anxiolytický účinek 

různých léčiv, ondasetronu, buspironu a diaze-
pamu. Tyto látky mají různý mechanismus účin-
ku, anxiogenní působení muškátového oříšku je 

tedy nespecifické (Sonavane et al., 2002). 
V experimentu na potkanech myristicin snižoval 
anxiolytický účinek midazolamu (Leiter et al., 
2011). 
 
Ocimum sanctum 
Ocimum sanctum L. (bazalka posvátná) je jedno-
letá bylina s větvenou lodyhou a drobnými svět-
le růžovými květy, patří do čeledi Lamiaceae 
(hluchavkovité). Pochází z Indie, kde se také 
hojně pěstuje, nazývána je zde Tulsi. Z rostliny 
se používají listy, kořeny i semena (Khare, 
2007). 

Rostliny obsahují silici, hlavními složkami jsou 
eugenol, karvakrol, nerol a eugenolmethylether. 
Dále rostliny obsahují ursolovou kyselinu a fla-
vonoidy (apigenin, luteolin, apigenin-7-O-
glukuronid, luteolin-7-O-glukuronidorientin 
a molludistin) (Khare, 2007; Bhattacharyya et al., 
2008). 

Listy se v Indii po tisíce let hojně využívají 
v tradiční medicíně, a to jako karminativum, sto-
machikum, spasmolytikum, expektorans, anti-
astmatikum a antipyretikum. Používají se také 
k léčbě revmatismu, nachlazení aj. Rostlina má 
také adaptogenní a protistresové účinky. Kořeny 
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se používají k léčbě malárie, semena pak k léčbě 
psychických onemocnění, úzkosti a obsesí 
(Khare, 2007). V Asii se rovněž používá jako 
koření (Seidemann, 2005). 

V různých studiích byl zjištěn účinek hypogly-
kemický, hypolipidemický, adaptogenní, antide-
presivní, hepatoprotektivní, protirakovinný, anal-
getický a protizánětlivý (Bhattacharyya et al., 
2008). 

V experimentu na potkanech byl zvířatům 
podáván extrakt bazalky posvátné a čajovníku 
čínského (Camellia sinensis /L./ Kuntze), 
v různých testech byl zjištěn anxiolytický a anti-
depresivní účinek této kombinace (Tabassum et 
al., 2010). V experimentu na myších byl také 
zjištěn anxiolytický a antidepresivní účinek ex-
traktu Ocimum sanctum (Chatterjee et al., 2011). 

Zkoumán byl také účinek Ocimum sanctum 
u pacientů s generalizovanou úzkostnou poru-
chou (GAD – generalized anxiety disorder). 
Extrakt signifikantně snižuje symptomy úzkosti 
při GAD a je možné, že v budoucnosti nalezne 
své využití v léčbě úzkostných poruch 
(Bhattacharyya et al., 2008). 
 
Panax ginseng, P. quinquefolius 
Panax ginseng C. A. Mey. (všehoj ženšenový, 
ženšen pravý) a Panax quinquefolius L. (všehoj 
pětilistý, ženšen americký) jsou vytrvalé 30–
60 cm vysoké byliny z čeledi Araliaceae 
(aralkovité). Rostliny mají dužnaté větvené ko-
řeny, jednoduchou lodyhu a dlanitě složené 
listy. Květy jsou uspořádané v okolících, drob-
né, bílé, dozrávají ve výrazně červené peckovi-
ce. Panax ginseng roste v horských oblastech 
východní Asie, P. quinquefolius pochází ze Se-
verní Ameriky. Panax ginseng se pěstuje v Číně, 
Rusku, Koreji a Japonsku, P. quinquefolius se 
pěstuje v USA a v Kanadě a vyváží se zejména 
do Číny (van Wyk, Wink, 2005; Zhengyi, Ra-
ven, 2007). K léčebným účelům se používají 
i další druhy rodu Panax, např. P. pseudoginseng 
Wall. a P. notoginseng (Burkill) F. H. Chen 
(Bruneton, 1999). 

Druh Panax ginseng poskytuje drogu Ginseng 
radix, která je lékopisná dle Českého lékopisu 
2009. Drogu tvoří sušený kořen, který se ozna-
čuje jako bílý všehojový kořen, po úpravě parou 
a následném vysušení se označuje jako červený 
všehojový kořen (kolektiv autorů, 2009). 

Ženšen se využívá v tradiční východní medicí-
ně již po tisíce let, jeho působení na organismus 

lze popsat jako adaptogenní – tj. zvyšující fyzic-
kou a psychickou odolnost organismu a odstra-
ňující únavu (van Wyk, Wink, 2005). Latinské 
jméno Panax pochází z řeckých slov pan = vše 
a akos = lék (Polívka, 1908). Popsána byla i řada 
dalších léčivých účinků – např. hypoglykemický, 
protizánětlivý, imunostimulační a protinádorový 
(Choi, 2008). 

Rostliny obsahují komplex triterpenických sapo-
ninů, tzv. ginsenosidů, aglykonem jsou 20(S)- 
-protopanaxadiol a 20(S)-protopanaxatriol. Nej-
důležitější jsou ginsenosidy Rg1, Rc, Rd, Rb1, 
Rb2 a Rb0. Dále jsou přítomny polyacetyleny 
(ginsenoyny A-K) a menší množství silice (van 
Wyk, Wink, 2005). 

V testech na zvířatech (Dang et al., 2009; Xu 
et al., 2010) bylo zjištěno silné antidepresivní 
působení ginsenosidů na organismus. Po aplika-
ci 20(S)-protopanaxadiolu dochází ke zvýšení 
hladiny noradrenalinu a serotoninu v mozku. 
Vzhledem k tomu, že inhibice re-uptake mono-
aminů je slabá, je možné, že tato látka působí 
v mozku ještě dalším mechanismem, odlišným 
od současných antidepresiv (Xu et al., 2010). 

Významné je i anxiolytické působení ženšenu. 
V experimentu na myších byl zjištěn anxiolytic-
ký účinek ginsenosidů Rb1, Rg1, Rg5 a Rk (Cha et 
al., 2005). 
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V dalším experimentu na myších byl v růz-
ných testech zkoumán anxiolytický účinek ex-
traktu Panax quinquefolium, jako standard byl 
zvolen diazepam. V některých testech vykazoval 
extrakt ze ženšenu signifikantní anxiolytický 
účinek. Přestože v některých testech byl diaze-
pam účinnější, při užívání ženšenu se projevova-
lo méně nežádoucích účinků. Mechanismus 
účinku dosud není zcela objasněn (Wei et al., 
2007). 

V experimentu na myších bylo zjištěno anxio-
lytické působení extraktu Panax ginseng obsahu-
jícího Rg3 a Rh2 ginsenosidy. Tento účinek byl 
antagonizován působením flumazenilu, antago-
nisty benzodiazepinových receptorů (Kim et al., 
2009). 

Experiment na potkanech potvrdil antidepre-
sivní a anxiolytický účinek, došlo k potlačení 
symptomů z odnětí morfinu. Ovlivněno bylo 
uvolňování kortikotropin-releasing faktoru (CRF) 
a neuropeptidu Y (NPY) v hypothalamu. Extrakt 
ze ženšenu snižoval uvolňování CRF a zvyšoval 
uvolňování NPY. Ovlivnění těchto systémů se 
jeví jako možná strategie při léčbě úzkostných 
poruch (Votava et al., 2005; Lee, 2011). 

Standardizovaný extrakt ze ženšenu G115 je 
součástí řady vitaminových přípravků a potrav-
ních doplňků. 
 
Passiflora incarnata 
Passiflora incarnata L. (mučenka pletní) je dřev-
natá liána s lysými laločnatými listy, v úžlabí listů 
vyrůstají ovíjivé úponky, kterými se přichytává 
k okolním rostlinám. Patří do čeledi Passiflora-
ceae (mučenkovité). Nápadné jsou velké bílo-
fialové květy s charakteristickým vzhledem, la-
tinské jméno Passiflora i české mučenka pochází 
z toho, že jednotlivé květní části mají připomí-
nat nástroje, kterými byl mučen Ježíš Kristus 
(passio = utrpení, flos = květ). Podle jezuity J. 
Ferrariho, žijícího v 16. století, mají čnělky při-
pomínat hřeby, kterými byl Kristus přibit ke 
kříži, tyčinky 5 ran, stopkatý semeník kalich 
utrpení, třásnitá pakorunka trnovou korunu 
a spirálovitě stočené úponky pak důtky, kterými 
byl Kristus mrskán (Polívka, 1908). Mučenka 
pletní pochází z východní a jižní části Severní 
Ameriky. K léčebným účelům se používá nať 
(Passiflorae herba), droga je lékopisná dle České-
ho lékopisu 2009 (van Wyk, Wink, 2005; kolek-
tiv autorů, 2009). Různé léčivé účinky vykazují 
i některé další druhy mučenek, např. Passiflora 

quadrangularis L., P. edulis Sims a P. foetida L. 
(Dhawan et al., 2004). 

Rostliny obsahují flavonoidy (vitexin, isovi-
texin, apigenin, luteolin, schaftosid, isoschafto-
sid, swertisin), deriváty γ-pyrolu (maltol a ethyl-
maltol), polyacetyleny (passicol) a kyanogenní 
glykosidy (gynokardin). Rozlišují se 2 chemoty-
py, které se liší zastoupením jednotlivých látek. 
Jeden chemotyp obsahuje jako hlavní složku 
isovitexin, schaftosid a isoschaftosid, druhý che-
motyp obsahuje zejména swertisin a menší 
množství schaftosidu a isoschaftosidu. Dále 
mučenka obsahuje indolové alkaloidy harmino-
vého typu: harman, harmin, harmalin, harmol 
a harmalol (Soulimani et al., 1997; Wohlmuth et 
al., 2010). 

Mučenka se tradičně používá jako sedativum, 
anxiolytikum a spasmolytikum, zevně pak k léč-
bě vředů a hemoroidů (Dhawan et al., 2001). 

V experimentu na myších vykazoval extrakt 
z mučenky signifikantní anxiolytický účinek. 
Došlo také ke zvýšení účinku pentobarbitalu 
(Soulimani et al., 1997). V dalších studiích na 
zvířatech byl potvrzen anxiolytický účinek 
(Dhawan et al., 2001a, b). 

Ve studii na myších byl anxiolytický účinek 
srovnatelný s diazepamem, antagonizován byl 
flumazenilem (Grundmann et al., 2008). 

V pilotní dvojitě slepé studii byl srovnáván 
účinek Passiflora incarnata a oxazepamu v léčbě 
generalizované úzkostné poruchy. Po 4 dnech 
léčby byl účinek obou léčiv srovnatelný, přičemž 
při užívání mučenky se vyskytlo méně nežádou-
cích účinků. Protože studie byla prováděna pou-
ze na 36 pacientech, jsou potřeba další podrob-
nější studie (Akhonzadekh et al., 2001). 

V dvojitě slepé, placebem kontrolované studii 
na 60 pacientech byl zkoumán účinek Passiflora 
incarnata při léčbě předoperační úzkosti. Ex-
trakt byl oproti placebu signifikantně účinnější 
v odstraňování úzkostných příznaků (Movafegh 
et al., 2008). 

V dvojitě slepé, placebem kontrolované studii 
zlepšoval čaj z mučenky kvalitu spánku (Ngan, 
Conduit, 2011). 

Mučenka je na trhu k dispozici ve formě tink-
tury určené k léčbě úzkosti a nespavosti, prodá-
vá se také sušená drcená nať. 
 
Piper methysticum 
Piper methysticum Forster f. (pepřovník opojný) 
je dvoudomý keř z čeledi Piperaceae 
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(pepřovníkovité), známý je především pod tra-
dičním jménem kava-kava. Rostliny mají silný 
kořen, vysoké jsou 2–5 m. Listy jsou vejčité až 
srdčité. Pochází ze západního Tichomoří 
(Melanésie, Polynésie, Mikronésie), kde je využí-
ván domorodci pro své opojné a euforizující 
účinky. Z rozžvýkaných zkvašených kořenů 
mladých rostlin se připravuje nápoj, jehož poží-
vání bylo spojeno s náboženskými obřady 
(Patočka, Strunecká, 2001). 

Název drogy je odvozen z polynéského slova 
awa, výraz awa-awa má význam velmi hořký, 
neboť jak droga, tak nápoj z ní připravený mají 
výrazně hořkou chuť. Pod názvem awa-awa je 
droga známa na Havajských ostrovech a na Sa-
moi, název kava či kava-kava (pod kterým zná-
me rostlinu v Evropě) se používá na ostrovech 
Tonga a na Markézách. Na ostrovech Fidži jsou 
droga a nápoj z ní připravený nazývány yangona 
či yagona. Nápoj vyvolává zlepšení nálady, sni-
žuje vnímání bolesti a umožňuje lépe snášet 
fyzickou zátěž. Ve vyšších dávkách má nápoj 
především účinek uklidňující až narkotický 
(Patočka, Strunecká, 2001; Singh, 2004). 

Kava-kava obsahuje směs laktonů, tzv. kava-
pyronů (kavain, dihydrokavain, methysticin, 
dihydromethisticin, yangonin, desmethoxyyan-
gonin). Kavapyronů je v sušené droze 9–12 %, 
z hlediska farmakologických účinků drogy jsou 
nejdůležitější. Dále rostlina obsahuje lipidy, sa-
charidy, minerály a proteiny. Nejvyšší obsah 
kavapyronů má kořen a oddenek, méně pak 
nadzemní části, různé části rostlin pak mají jed-
notlivé látky zastoupené v různém poměru. 
Různé chemotypy pepřovníku se také liší obsa-
hem účinných látek (Patočka, Strunecká, 2001; 
Singh, 2004). V nadzemních částech rostliny jsou 
obsaženy také piperidinové alkaloidy piperme-
thystin, 3α, 4α-epoxy-5β-pipermethystin a awain 
(Dragull et al., 2003). 

Většina farmakologických účinků pepřovníku 
opojného je zprostředkována 6 kavalaktony: 
methysticinem, dihydromethysticinem, kavai-
nem, dihydrokavainem, demethoxyyangoninem 
a yangoninem. V různých studiích byly zjištěny 
účinky anxiolytické, sedativní, hypnotické, anti-
konvulzivní, analgetické, myorelaxační, antitrom-
botické a neuroprotektivní (Sarris et al., 2011). 

Na základě in vitro i in vivo studií na zvířatech 
i na lidech se předpokládají různé mechanismy 
působení pepřovníku na nervový systém. Jde 
o blokádu napěťově řízených sodíkových kaná-

lů, snížení vylučování excitačních neurotransmi-
terů prostřednictvím blokády vápníkových kaná-
lů, ovlivnění GABA-A receptorů, reverzibilní 
inhibici monoaminoxidázy B a inhibici re-uptake 
noradrenalinu a dopaminu. Na rozdíl od benzo-
diazepinů se kavalaktony neváží přímo na GABA 
receptory (Sarris et al., 2011). 

Na základě metaanalýzy byla kava v různých 
studiích signifikantně účinnější proti placebu 
v léčbě úzkostných poruch. V jiných studiích byl 
účinek srovnáván s buspironem a opipramolem, 
a to při léčbě generalizované úzkostné poruchy, 
kde tato léčiva byla srovnatelně účinná. Na roz-
díl od benzodiazepinů má kava minimální vliv 
na kognitivní funkce, riziko závislosti a rebound 
fenoménu (Sarris, Kavanagh, 2009). 

Standardizovaný extrakt je používán jako 
anxiolytikum k léčbě úzkosti a psychosomatic-
kých potíží. V České republice byly registrovány 
přípravky Leikan a Kavasedon, které se používa-
ly k léčbě úzkosti a nespavosti. Později se obje-
vily zprávy o jejich hepatotoxicitě a v roce 2002 
byly staženy z prodeje. 
 
Sceletium tortuosum 
Sceletium tortuosum (L.) N. E. Br. je vytrvalá 
sukulentní rostlina z čeledi Aizoaceae (kos-
matcovité), některými autory je řazena do rodu 
Mesembryanthemum či Phyllobolus. Rostliny mají 
krátké lodyhy a dužnaté listy, na vrcholech lodyh 
kvetou světle žlutými až žlutooranžovými květy. 
Latinský název rostliny pochází z řeckého slova 
skeletos = kostra (lat. sceletum), a to podle su-
chých listů se zachovanou „skeletonizovanou“ 
žilnatinou, které na rostlině zůstávají a v době 
sucha chrání její mladé části. Sceletium tortuosum 
pochází ze suchých oblastí Jižní Afriky (z jihozá-
padní části Kapska a Namaqualandu), typy s vy-
sokým obsahem alkaloidů se v Jižní Africe ko-
merčně pěstují (van Wyk, Wink, 2005; 
Hartmann, 2001). 

Používání rostliny africkými domorodci bylo 
Evropany zaznamenáno již v 17. století, využí-
vána je však pravděpodobně tisíce let. Původní 
afričtí obyvatelé Khoi-San (Khoi-Khoi a Sano-
vé) používali rostlinu pod jménem kanna či kou-
goed k odstranění pocitu hladu a žízně, k léčbě 
koliky a na zlepšení nálady. Původním způso-
bem aplikace bylo žvýkání fermentovaných 
a usušených lodyh. Možné je i využití ve formě 
tinktury či nálevu nebo kouřením či šňupáním 
(Gericke, Viljoen, 2008). 
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Sceletium tortuosum obsahuje alkaloidy me-
sembrinového typu, které se dělí podle struktury 
na tři hlavní skupiny (mesembrin, mesembre-
non, mesembrenol, mesembranol, tortuosamin, 
joubertiamin a další). Hlavním alkaloidem je 
mesembrin a mesembrenon, zastoupení jednot-
livých alkaloidů se však může výrazně lišit 
(Smith et al., 1996). Poměr jednotlivých alkaloi-
dů v rostlině se mění také během tradiční pří-
pravy fermentací (Smith et al., 1998; Patnala, 
Kanfer, 2009). Obsah alkaloidů v rostlině silně 
kolísá – suchý materiál obsahuje od 0,05 do 
2,3 % alkaloidů, je ovlivněn řadou vnějších 
i vnitřních faktorů (Gericke, Viljoen, 2008). 

Mesembrin působí jako silný inhibitor zpětné-
ho vychytávání serotoninu ze synaptické štěrbiny, 
další látky pravděpodobně působí na různých 
typech receptorů. Ve velkých dávkách inhibuje 
v malé míře i zpětné vychytávání noradrenalinu 
a dopaminu (Gericke, Viljoen, 2008). Uvádí se, 
že mesembrin je silnější inhibitor re-uptake sero-
toninu než imipramin (Gericke, van Wyk, 2001). 
Inhibice zpětného vychytávání serotoninu je 
pravděpodobně hlavním mechanismem, který 
vysvětluje farmakologické a klinické účinky Scele-
tium tortuosum na organismus. Dalším mechanis-
mem působení je pravděpodobně inhibice fosfo-
diesterázy-4 (PDE4) (Napoletano et al., 2001). 
Schopnost inhibice re-uptake serotoninu a inhibi-
ce PDE4 byla potvrzena i u mesembrenonu 
(Harvey et al., 2010). 

Ve Spojených státech byl podán patent na 
použití mesembrinu a příbuzných látek jako 
inhibitorů re-uptake serotoninu k léčbě deprese, 
úzkosti, bulimie a obsedantně-kompulzivní po-
ruchy (Gericke, van Wyk, 2001). Jihoafrická 
společnost HGH Pharmaceuticals vyvíjí přípra-
vek Zembrin, který obsahuje standardizovaný 
extrakt Sceletium tortuosum (www.zembrin.com). 
 
Withania somnifera 
Withania somnifera (L.) Dunal syn. Physalis 
somnifera L. (vithánie snodárná, ashwagandha) 
je vytrvalá bylina z čeledi Solanaceae (lilkovité). 
Známá je také pod jménem indický ženšen. 
Rozvětvená lodyha může být vysoká až 2,5 m 
a vzhledem tak připomíná malý keřík. Rostliny 
mají oválné střídavé listy, květy jsou drobné, 
nahloučené na začátku vedlejších větví. Plodem 
jsou červené bobule obalené nafouklým vytrvá-
vajícím kalichem, podobně jako plody mochyně 
(Physalis alkekengi). Kořeny jsou hladké, 1–2 cm 

široké a 30–40 cm dlouhé. Rostlina pochází ze 
severní Afriky, hojně je rozšířena v Iráku, Pákis-
tánu, severní Indii a v Číně. V těchto oblastech 
se často využívá v tradiční medicíně (Rätsch, 
2005; van Wyk, Wink, 2005). 

Rostliny obsahují více než 80 biologicky aktiv-
ních látek: alkaloidy (isopelletierin, anaferin, 
anahygrin, withasomnin, cuscohygrin, ashwa-
gandhin, ashwagandhinin), steroidní laktony 
(withanolidy A-Y, withaferiny, withasomniferiny 
A-C a další), fytosteroly a saponiny. Je známa 
řada chemotypů Withania somnifera (Williamson, 
2003; Wink, van Wyk, 2008). 

Obsahové látky Withania somnifera mají řadu 
zajímavých účinků na organismus. Zjištěny byly 
účinky antioxidační, adaptogenní, sedativní, 
hypnotické, protizánětlivé, protinádorové 
a imunomodulační, příznivý vliv mají také na 
kardiovaskulární a krvetvorný systém (Mishra 
et al., 2000). Withania pomáhá také při neuro-
degenerativních onemocněních, obsahové látky 
mají nootropní účinek a inhibují acetycholi-
nesterázu (Dhuley, 2001; Choudhary et al., 
2004). 

V experimentu na potkanech byl srovnáván 
anxiolytický účinek glykowithanolidů s lorazepa-
mem a antidepresivní s imipraminem. Anxioly-
tický účinek glykowithanolidů byl srovnatelný 
s lorazepamem, obě látky působily proti anxio-
gennímu účinku pentylenetetrazolu. Antidepre-
sivní účinek byl srovnatelný s imipraminem 
(Bhattacharya et al., 2000). 

V experimentu na potkanech zvyšoval extrakt 
z vithánie odolnost vůči stresu (Bhattacharya, 
Muruganandam, 2003).  

V dvojitě slepé, placebem kontrolované studii 
byl pacientům s úzkostnými poruchami podáván 
extrakt Withania somnifera. Po 6 týdnech byl 
extrakt z vithánie signifikantně účinnější než 
placebo, přitom nevykazoval více nežádoucích 
účinků než placebo. Vithánie se tedy jeví jako 
šetrné anxiolytikum a v tomto ohledu jsou po-
třeba další studie (Andrade et al., 2000).  

V České republice jsou na trhu potravní do-
plňky a čajové směsi s obsahem vithánie, prodá-
vá se také drcený sušený kořen. 
 
Zingiber officinale 
Zingiber officinale Roscoe (zázvor lékařský) je 
vytrvalá bylina z čeledi Zingiberaceae (zázvo-
rovité). Rostliny jsou cca 1 m vysoké, listy vyrůs-
tají z tlustého větveného oddenku. Květy jsou 
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žluto-červené, vyrůstají v hustých klasech na 
prodloužených stoncích. 

Zázvor pochází pravděpodobně ze severový-
chodní Indie, je to ale stará kulturní rostlina, 
která nebyla nalezena v přírodě. Rozmnožuje se 
vegetativně pomocí oddenků. Pěstuje se v tro-
pických a subtropických oblastech celého světa 
(van Wyk, Wink, 2005). 

Rostlina poskytuje drogu Zingiberis rhizoma, 
která je lékopisná dle Českého lékopisu 2009. 
Drogu tvoří sušený oddenek charakteristické 
vůně a pálivé kořenité chuti (kolektiv autorů, 
2009). 

Zázvor obsahuje 0,25–3,3 % silice složené 
z monoterpenů (geranial, neral) a seskviterpenů 
(β-seskviphellandren, β-bisabolen, kurkumen, 
zingiberen), dále pálivé látky gingeroly 
a shogaoly, fenolické látky, diarylheptenony, 
diterpeny, gingesulfonovou kyselinu a monoa-
cyldigalaktosylglykosidy (ESCOP, 2003). 

Zázvor se používá zejména jako antiemeti-
kum, a to u těhotných žen, při kinetóze a po-
operačních stavech. Dále se používá při artritidě 
a vaskulárních onemocněních (White, 2007). Má 
i další účinky: antioxidační, antibakteriální, radio-
protektivní, protizánětlivý, analgetický, anti-
trombotický, vazodilatační, hypotenzivní, anti-
konvulzivní a antiulcerózní (Ali et al., 2008). 

Kromě těchto účinků má zázvor i účinek anti-
depresivní a anxiolytický. 

Ve studii na potkanech byl srovnáván anxioly-
tický účinek diazepamu a kombinovaného ex-
traktu zázvoru a jinanu dvoulaločného. V někte-
rých testech byl účinek diazepamu a extraktu 
srovnatelný, ale vysoké dávky extraktu mohou 
působit naopak anxiogenně. Anxiolytický účinek 
pravděpodobně souvisí s ovlivněním serotonerg-
ního systému (Hasenöhrl et al., 1996). Na rozdíl 
od diazepamu nemá tato kombinace negativní 
vliv na kognitivní funkce (Hasenöhrl et al., 1998). 

V experimentu na myších byl podáván extrakt 
z kůry magnolie a z oddenku zázvoru. Zázvor 
a magnolie zde působí synergicky, ovlivněním 
serotonergního a noradrenergního systému do-
chází k antidepresivnímu účinku (Qiang et al., 
2009; Yi et al., 2009). 

V experimentu na potkanech byl zjištěn anxio-
lytický účinek extraktu ze zázvoru, který zesiloval 
účinek diazepamu a rušil emetogenní účinek síra-
nu lithného. Dochází zde k ovlivnění dopami-
nergní a serotonergní transmise v mozku 
(Vishwakarma et al., 2002). 

Přestože se zázvor používá především jako 
antiemetikum, je možné ho použít i jako šetrné 
anxiolytikum a antidepresivum. 
 
Ziziphus jujuba 
Ziziphus jujuba Mill. (cicimek jojoba, jojoba trni-
tá) je trnitý opadavý keř nebo malý strom 
z čeledi Rhamnaceae (řešetlákovité). Rostliny 
mají lesklé tuhé střídavé listy a nenápadné žluto-
zelené květy, které dozrávají v červené až červe-
nohnědé 2–5 cm dlouhé peckovice. Rostlina 
pochází z Číny, rozšířena je v subtropických ob-
lastech jihovýchodní Evropy, Přední a Střední 
Asie, jihovýchodní a východní Asie. Široce se 
pěstuje zejména v teplejších oblastech Evropy 
a v Číně. Rostlina poskytuje drogu Ziziphi fructus, 
kterou tvoří sušené plody, někdy nazývané též 
čínské datle. Plody jsou jedlé a konzumují se 
čerstvé i sušené. K léčebným účelům se používají 
také semena (Valíček, 2002; van Wyk, Wink, 
2005). 

Semena jojoby obsahují řadu biologicky aktiv-
ních látek: cyklopeptidické alkaloidy, triterpenoi-
dy, triterpenoidní saponiny dammaranového 
typu, flavonoidy a steroidní látky. Z alkaloidů je 
zastoupen zejména sanjoinin A, který je totožný 
s dříve popsaným alkaloidem frangufolinem, 
dále pak jubanin-C, scutianin-C a ziziphin-A 
(Tripathi et al., 2001; Li et al., 2005; van Wyk, 
Wink, 2005). 
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Plody a semena jojoby se tradičně používají 
k léčbě nachlazení, astmatu, diabetu, kožních 
problémů, úzkosti a nespavosti a jako tonikum. 
Plody jsou jedlé (van Wyk, Wink, 2005; WHO, 
2007). Moderní farmakologické studie potvrdily 
řadu účinků jojoby na organismus: hypnotický, 
sedativní, antikonvulzivní, analgetický, protizá-
nětlivý, hypotenzivní, hypolipidemický a hypoter-
mický (Peng et al., 2000; WHO, 2007). 

 

V experimentu na myších vykazoval extrakt ze 
semen jojoby anxiolytický účinek, ve vyšších 
dávkách pak účinek hypnotický. Extrakt také 
prodlužoval účinek hexobarbitalu. Dochází zde 
k ovlivnění monoaminergní transmise v mozku 
(Peng et al., 2000). V dalším experimentu na my-
ších byl srovnáván anxiolytický účinek sanjoininu 
A a diazepamu. Sanjoinin vykazoval anxiolytický 
účinek, který byl zprostředkován ovlivněním 
GABAergního systému v mozku otevíráním 
chloridových kanálů aktivací GABA-benzo-
diazepinových receptorů. V některých testech 
měl sanjoinin silnější anxiolytický účinek než 
diazepam a na rozdíl od diazepamu neměl sanjoi-
nin myorelaxační účinek a v nižších dávkách ani 
účinek hypnotický. Sanjoinin A se tedy jeví jako 
slibná sloučenina s anxiolytickým účinkem (Han 
et al., 2009). 

ZÁVĚR 
Úzkostné a depresivní poruchy jsou v současné 
době velmi časté, proto je výzkum a vývoj léčiv 
určených k léčbě těchto onemocnění perspektiv-
ní. Existuje mnoho rostlin, které se v různých 
kulturách po celém světě tradičně používají 
k léčbě psychických onemocnění. Některé se 
používají v lidové medicíně ve formě čajů a ex-
traktů, jiné jsou již k dispozici ve formě potrav-
ních doplňků i registrovaných léčivých přípravků. 
Další výzkum účinků obsahových látek rostlin 
a mechanismu jejich působení na organismus 
může vést k novým léčivům. Intenzivní výzkum 
proto probíhá. 

Rostliny i další živé organismy v sobě skrývají 
obrovský potenciál pro budoucnost, a proto je 
třeba je zachovat i pro další generace. Jednou 
vyhynulý a dosud neprozkoumaný druh je včetně 
obsahových látek navždy ztracený a jedním 
z důvodů pro ochranu biodiverzity by tedy mělo 
být i jejich případné medicínské využití v bu-
doucnosti. Velký problém také představuje zavá-
dění „civilizace“ a konvenční medicíny do tradič-
ních kultur, zejména v tropických oblastech. 
S vymírajícími kulturami pak nenávratně mizí 
i informace o medicínském využití řady rostlin, 
získávané po tisíce let. Důležitý je proto také 
etnobotanický a etnofarmakologický výzkum 
v dosud neprozkoumaných oblastech (Plotkin, 
1994, 2001). 
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