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Deprese a antidepresiva
Poruchy nálady, zejména deprese, jsou dnes 

jednou z nejčastějších psychických poruch. 

Odhaduje se, že v průběhu života trpí klinicky 

vyjádřenou depresí 9–26 % žen a 5–12 % mužů. 

Aktuálně trpí depresí 6–7 % obyvatelstva, vysky-

tuje se 2× častěji u žen než u mužů (1, 2).

K léčbě deprese se používají zejména antide-

presiva. Antidepresiva mají různý mechanizmus 

působení, zpravidla mají dlouhý nástup účinku, 

až několik týdnů. Po vymizení příznaků je třeba 

léky užívat ještě několik měsíců, v některých 

případech celoživotně, aby nedošlo k návratu 

potíží (3). Přestože je na trhu řada antidepre-

siv s různým mechanizmem účinku, v případě 

lehčích depresí lze použít i bylinné přípravky. 

Někteří pacienti také preferují „přírodní“ léky 

oproti „syntetickým“.

Hypericum perforatum (obrázek 1)
Hypericum perforatum L. (třezalka tečkovaná) 

je vytrvalá bylina z čeledi Hypericaceae (třezalko-

vité). Rostliny jsou cca 60 cm vysoké, mají listy 

s průsvitnými tečkami, kvetou v červnu a červen-

ci žlutými květy. Třezalka roste v Evropě a v Asii, 

introdukována byla do Severní Ameriky. V lido-

vém léčitelství je třezalka označována podle do-

by kvetení jako bylina sv. Jana, stejného původu 

je i anglický název rostliny (St. John´s wort).

Třezalka obsahuje řadu látek, z nichž nejdů-

ležitější jsou naftodianthrony hypericin a pseu-

dohypericin, prenylované deriváty floroglucino-

lu hyperforin a adhyperforin, flavonoidy (rutin, 

kvercetin, kvercitrin, hyperosid aj.) a třísloviny. 

Používá se k léčbě řady obtíží, ceněna je však 

zejména pro svůj antidepresivní účinek (4, 5).

Naftodianthrony hypericin a pseudohyperi-

cin inhibují monoaminoxidázu A, proteinkiná-

zu C a účinkují jako inhibitory zpětného vychy-

távání serotoninu a noradrenalinu. Hyperforin 

a adhyperforin inhibují zpětné vychytávání se-

rotoninu, noradrenalinu a dopaminu a způsobují 

down-regulaci kortikálních beta-adrenergních 

a 5-HT
2
 receptorů. Hyperforin inhibuje také 

zpětné vychytávání GABA (γ-aminobutyric 

acid = γ-aminomáselná kyselina) a L-glutamátu 

a zvyšuje koncentrace intracelulárního Na+. 

Flavonoidy pak inhibují katechol-O-metyltrans-

ferázu (COMT) a monoaminoxidázu. Hyperforin 

je hlavním antidepresivně účinným princi-

pem třezalky (5, 6).

V České republice je registrován léčivý pří-

pravek Jarsin, který obsahuje 300 mg standar-

dizovaného extraktu Li 160. Používá se k léčbě 

lehkých a středně těžkých depresí, užívá se ob-

vykle 1 dražé 3× denně. Třezalka je také sou-

částí čajových směsí (Alvisan Neo, Fytokliman 

Planta, Species nervinae Planta, Stomaran 

a Žaludeční čajová směs) a potravních doplňků 

(např. Třezalka drg. Kneipp, Třezalka tečkova-

ná tbl. Medpharma, Třezalka tečkovaná 40 ml 

Herba Vitalis).

Při užívání přípravků z třezalky je třeba opatr-

nosti, protože u některých osob může hypericin 

a pseudohypericin způsobit zvýšenou citlivost 

na sluneční záření. Třezalka také snižuje účinnost 

hormonální antikoncepce, ovlivňuje i metabo-

lizmus antivirotik, digoxinu, teofylinu, warfarinu, 

cyklosporinu a dalších léků. Tyto interakce jsou 

dány zejména indukcí izoenzymu CYP3A4 a in-

dukcí P-glykoproteinu. Vzhledem k serotonergní-

mu působení není vhodná kombinace s dalšími 

antidepresivy a s triptany (5, 7).

Sceletium tortuosum (obrázek 2)
Sceletium tortuosum (L.) N. E. Br. je vytrvalá 

sukulentní rostlina z čeledi Aizoaceae (kosmat-

covité). Rostliny mají krátké lodyhy a dužnaté 

listy, na vrcholech lodyh kvetou světle žlutými 

až žlutooranžovými květy. Sceletium tortuosum 

pochází z jižní Afriky (z jihozápadní části Kapska 

a Namaqualandu). Typy s vysokým obsahem 

alkaloidů se v jižní Africe komerčně pěstují. 

Rostliny byly používány africkými domorodci 

pod jménem kanna či kougoed ve formě fer-

mentovaných a usušených lodyh k odstranění 

pocitu hladu a žízně, k léčbě koliky a na zlepšení 

nálady (4).

Sceletium obsahuje alkaloidy mesembrino-

vého typu (mesembrin, mesembrenon, me-

sembrenol, tortuosamin a další). Mesembrin 

působí jako silný inhibitor zpětného vychytá-

vání serotoninu ze synaptické štěrbiny, další 
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látky pravděpodobně působí na různých ty-

pech receptorů. Zvýšení dostupnosti seroto-

ninu a následné spuštění složité kaskády reakcí 

v nervových buňkách vede ke zlepšení nálady 

a odstranění úzkosti a tenze. Mesembrin a me-

sembrenon působí také jako inhibitory fosfo-

diesterázy-4 (PDE4) (8).

Ve Spojených státech byl podán patent 

na použití mesembrinu a příbuzných látek jako 

inhibitorů re-uptake serotoninu k léčbě depre-

se, úzkosti, bulimie a obsedantně-kompulzivní 

poruchy (4, 8, 9, 10). Vzhledem k mechanizmu 

působení není vhodné kombinovat Sceletium 

tortuosum s dalšími antidepresivy, zejména SSRI 

(selective serotonine re-uptake inhibitors = se-

lektivní inhibitory zpětného vychytávání sero-

toninu).

V České republice je k dispozici pouze ve for-

mě prášku z rozdrcených lodyh, který se prodá-

vá v internetových obchodech s bylinami. Je 

však třeba upozornit, že užívání těchto přípravků 

a extraktů je zejména v případě deprese ne-

vhodné. Nejde o léčivé přípravky a není zde 

znám obsah účinných látek. Jihoafrická spo-

lečnost HGH Pharmaceuticals vyvíjí léčivý pří-

pravek s obsahem standardizovaného extraktu 

Sceletium tortuosum (Zembrin).

Panax ginseng, P. quinquefolius 
(obrázek 3)

Panax ginseng C. A. Mey. (všehoj ženšenový, 

ženšen pravý) a Panax quinquefolius L. (všehoj 

pětilistý, ženšen americký) jsou vytrvalé byliny 

z čeledi Araliaceae (aralkovité). Rostliny mají duž-

naté větvené kořeny, jednoduchou lodyhu a dla-

nitě složené listy. Květy jsou bílé, dozrávají ve vý-

razně červené peckovice. Panax ginseng roste 

v horských oblastech východní Asie, P. quinque-

folius pochází ze Severní Ameriky. Panax ginseng 

se pěstuje v Číně, Rusku, Koreji a Japonsku, P. 

quinquefolius se pěstuje v USA a v Kanadě a vy-

váží se zejména do Číny (4). Využívají se i další 

druhy rodu Panax, např. P. pseudoginseng Wall. 

a P. notoginseng (Burkill) F. H. Chen (11).

Ženšen se již po tisíce let využívá v tradiční 

východní medicíně, jeho působení na organiz-

mus lze popsat jako adaptogenní – tj. zvyšující 

fyzickou a psychickou odolnost organizmu a od-

straňující únavu (4). Popsány byly i další léčivé 

účinky – např. protizánětlivé, imunostimulační, 

antikancerogenní a hypoglykemické (12).

Rostliny obsahují komplex triterpenických 

saponinů, tzv. ginsenosidů, aglykonem jsou 

20(S)-protopanaxadiol a 20(S)-protopanaxatriol. 

Nejdůležitější jsou ginsenosidy Rg
1
, Rc, Rd, Rb

1
, Rb

2
 

a Rb
0
. V testech na zvířatech (13, 14) bylo zjištěno 

silné antidepresivní působení saponinů na or-

ganizmus. Po aplikaci 20(S)-protopanaxadiolu 

dochází ke zvýšení hladiny noradrenalinu a se-

rotoninu v mozku. Vzhledem k tomu, že inhibice 

re-uptake monoaminů je slabá, je možné, že tato 

látka působí v mozku ještě dalším mechaniz-

mem, odlišným od současných antidepresiv. 

Další výzkum může vést k vývoji nových léčiv 

s antidepresivním účinkem (14).

Lékové interakce byly zaznamenány při 

současném užívání ženšenu s přípravky ovliv-

ňujícími srážlivost krve, s digoxinem, s imunosu-

presivy a s fenelzinem (7, 12). Opatrnosti je třeba 

u pacientů s anamnézou mánie či schizofrenie 

a u pacientů s insomnií, s nemocemi srdce či 

s poruchou srážlivosti krve. Preparáty s obsahem 

ženšenu by neměli užívat pacienti, kteří jsou lé-

čeni warfarinem, digoxinem nebo antidepresivy 

ze skupiny SSRI (12).

V České republice je ženšen v kombinaci 

s Ginkgo biloba součástí přípravku Bilobil Duo, 

dále je ve vitaminových přípravcích Pharmaton 

a v potravních doplňcích. Přípravek Ginsana již 

v České republice není registrován. Doporučená 

denní dávka ženšenu je 200 mg.

Rhodiola rosea (obrázek 4)
Rhodiola rosea L. (rozchodnice růžová) je 

vytrvalá bylina z čeledi Crassulaceae (tlusticovité). 

Rostliny mají cca 40 cm vysoké přímé lodyhy, 

listy jsou ploché, dužnaté, modrozeleně zbar-

vené. Kvete žlutými květy v červenci až v srpnu. 

Kořeny po rozemnutí voní po růžích. Vyskytuje 

se v montánních a arktických oblastech Evropy 

a Asie. Je to chráněná rostlina, proto její sběr 

v přírodě není povolen. Rhodiola rosea je tra-

dičně využívána ve východní Evropě a v Asii pro 

své adaptogenní působení (4). Rostliny obsahují 

flavonoidy, fenolické látky, steroly, glykosidy a or-

ganické kyseliny. Sušené oddenky rozchodnice 

obsahují 0,05 % esenciálního oleje, z obsahových 

látek je nejdůležitější rosiridin, rhodionisid, rho-

diolin, rosaviny, p-tyrosol a salidrosid (15, 16). 

Rosiridin vykazuje schopnost inhibice mono-

aminoxidázy A a B. Inhibicí MAO
A
 se vysvětlu-

je antidepresivní účinek, schopnost inhibice 

MAO
B
 je možné využít k léčbě některých typů 

demence (17). Ve studii na zvířatech byl krysám 

podán fluoxetin nebo extrakt Rhodiola rosea, 

v obou případech bylo zaznamenáno signi-

fikantní zvýšení (p = 0,05) hladiny serotoninu 

v hipokampu (15).

V České republice je na trhu řada potravních 

doplňků s obsahem extraktu z rozchodnice, např. 

Rhodiola kapky (Natura – Grešík), Rhodiola rosea 

(Reflex Nutrition) či Rhodiola tinktura (TopVet).

Obrázek 2. Sceletium tortuosum (foto D. Petrlíková)

Obrázek 3. Panax quinquefolius

Obrázek 4. Rhodiola rosea

Obrázek 1. Hypericum perforatum
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Magnolia obovata, M. offi  cinalis 
(obrázek 5)

Magnolie (šácholany) jsou stromy rostoucí 

v mírném až tropickém pásmu Nového světa 

a jihovýchodní Asie. Kůra druhů Magnolia offi-

cinalis Rehder & E. H. Wilson (šácholan lékařský) 

a M. obovata Thunb. (šácholan obvejčitý) je vy-

užívána v tradiční východní medicíně k mnoha 

účelům, zejména jako mírný uklidňující prostře-

dek. Kůra obsahuje fenolické látky, zejména mag-

nolol, honokiol a derivát difenyletheru obovatol. 

Obsahové látky mají anxiolytický účinek, dále 

působí jako scavenger volných radikálů, mají 

i protizánětlivý účinek. Magnolol a honokiol 

ovlivňují i cholinergní nervový systém a mají 

pozitivní vliv na kognitivní funkce (18). Ve studii 

na zvířatech byl zjištěn také antidepresivní účinek 

kombinace magnololu a honokiolu, v tradiční 

čínské medicíně se používá kůra magnolie také 

v kombinaci se zázvorem (Zingiber officinale), kte-

ré spolu působí synergicky. Po 2 týdnech užívání 

kombinace magnololu, honokiolu a extraktu 

zázvoru bylo zaznamenáno signifikantní zvýšení 

hladiny serotoninu a noradrenalinu v prefrontál-

ní kůře (19, 20).

V České republice jsou na trhu potravní doplň-

ky Magnolie a Magnolie forte od firmy Favea, které 

obsahují extrakt z magnolie v kombinaci s nenasy-

cenými mastnými kyselinami a vitaminem B.

Crocus sativus (obrázek 6)
Crocus sativus L. (šafrán setý) je vytrvalá by-

lina z čeledi Iridaceae (kosatcovité). Rostliny mají 

podzemní hlízu, čárkovité listy a trubkovité květy 

světle fialové barvy, ze kterých vyčnívají 3 jasně 

červené blizny. Šafrán pochází z jižní Evropy a jiho-

západní Asie. Sušené blizny se používají zejména 

jako koření, využívají se ale také pro své sedativní 

a spazmolytické účinky. Zkoumáno je také anti-

kancerogenní působení šafránu. Hořká chuť je 

způsobena glykosidem hydroxysafranalu pik-

rokrocinem, který se během sušení konvertuje 

na safranal. Dále šafrán obsahuje žluté barvivo 

krocin, což je směs glykosidů karotenoidu kroce-

tinu, a aromatické látky, zejména monoterpenoidy 

(21). Extrakt z blizen má antidepresivní účinek, 

účinnost při léčbě lehké a středně těžké deprese 

byla potvrzena v dvojitě slepé placebem kontro-

lované studii (22). Krocin pravděpodobně působí 

jako inhibitor zpětného vychytávání dopaminu 

a noradrenalinu, safranal působí jako inhibitor 

zpětného vychytávání serotoninu. In vitro byla 

zjištěna také vazba na NMDA receptory (21).

V České republice je na trhu potravní do-

plněk Saframyl, který obsahuje extrakt z blizen 

šafránu v kombinaci s L-tryptofanem a vitami-

nem B
6
. Používá se k léčbě lehkých a středně těž-

kých depresí.

Další rostliny
Antidepresivní účinek byl popsán i u řady 

dalších rostlin – např. Piper methysticum (pep-

řovník opojný, kava-kava), Lavandula angustifo-

lia (levandule lékařská), Perilla frutescens (perilla 

křovitá), Ocimum sanctum (bazalka posvátná), 

Curcuma longa (kurkuma dlouhá), Bacopa mon-

nieri (bakopa drobnolistá, brahmi), Withania 

somnifera (vithánie snodárná, indický ženšen, 

ashvagandha), Morinda officinalis (morinda lé-

kařská) a Centella asiatica (pupečník asijský, gotu-

kola) (23). Některé z nich se v zahraničí používají 

ve formě potravních doplňků (např. Withania, 

Centella). V České republice byl registrován léčivý 

přípravek s obsahem Piper methysticum (Leikan) 

určený k léčbě úzkosti, ten však byl stažen z obě-

hu, protože se objevily zprávy o jeho hepato-

toxicitě. Některé rostliny se v ČR podobně jako 

Sceletium tortuosum prodávají v internetových 

obchodech s bylinami.

Diskuze
Jak již bylo zmíněno v úvodu, řada lidí 

v dnešní době preferuje tzv. přírodní léky s tím, 

že „syntetické“ léky jsou škodlivé a „přírodní“ 

na opak zcela bezpečné. Jde o jakýsi moderní 

životní postoj ne zcela založený na racionalitě, 

který však může být v případě onemocnění vel-

mi nebezpečný. Jedním z problémů je potom 

fakt, že samoléčením může dojít k zanedbání 

choroby, což je např. v případě deprese nebez-

pečné. Problémem je také to, že pacienti pova-

žují bylinné léky za zcela bezpečné a často o je-

jich užívání ani neinformují ošetřujícího lékaře. 

V případě některých rostlin, zejména třezalky, 

pak hrozí závažné interakce s dalšími užívanými 

léčivy. V případě užívání třezalky s dalšími an-

tidepresivy může také dojít k serotoninovému 

syndromu.

Závěr
O obsahových látkách rostlin a jejich účin-

cích víme dosud relativně málo. Nedostatek 

informací máme zejména ohledně rostlin ros-

toucích v málo prozkoumaných tropických ob-

lastech, velmi důležitý je proto etnobotanický 

a etnofarmakologický výzkum rostlin užíva-

ných v tradičních kulturách v těchto oblastech. 

Farmakologické studie poté často potvrzují úči-

nek rostlin a extraktů na organizmus. Některé 

rostliny lze využít přímo k léčebným účelům, 

jinde se obsahové látky rostlin využívají jako 

prekurzory k výrobě dalších látek. Známé struk-

tury obsahových látek také mohou sloužit jako 

model při vývoji nových farmak.

Živé organizmy (rostliny, živočichové, houby 

i mikroorganizmy) v sobě skrývají velký poten-

ciál, a proto je třeba je zachovat pro budoucnost. 

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 budoucnosti.
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