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Eksperimentiniai augalo Rhodiola rosea L. gydomųjų savybių
tyrimai ir galimas jo pritaikymas medicinoje
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Santrauka. Straipsnyje pateikiama mokslinės literatūros apžvalga apie adaptogeninėmis
savybėmis pasižymintį augalą Rhodiola rosea L. Šiam augalui gydomąjį poveikį suteikia
šakniastiebiuose esančios veikliosios medžiagos, t. y. salidrozidas, rozinas, rozavinas, rozarinas
bei tirozolis. Šios veikliosios medžiagos veikia centrinę nervų sistemą: didina gebėjimą
susikoncentruoti, protinį ir fizinį pajėgumą, efektyvios asteninių būklų atvejais; gerina ląstelių ir
bendrąjį organizmo nespecifinį atsparumą žalingiems išorės veiksniams; apsaugo širdies sistemą
nuo įtampos ir aritmijų; turi antioksidacinių savybių. Yra duomenų, kad augalo Rhodiola rosea
L. preparatai slopina piktybinių navikų augimą ir metastazes kepenyse. Apžvalgoje pateikiami
kai kurie iš šio augalo pagamintų preparatų ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų duomenys, aptariamas
Rhodiola rosea L. veikimo mechanizmas, vartojimo galimybės, sąveika su kitais vaistais,
rekomenduojamos dozės, nepageidaujami poveikiai.

Adresas susirašinėjimui: A. Kučinskaitė, KMU Vaistų technologijos ir farmacijos organizavimo katedra,
A. Mickevičiaus 9, 44307 Kaunas. El. paštas: agnute.ku@delfi.lt

Įvadas
Rožinė rodiolė – Rhodiola rosea L. dar žinoma

kaip „auksinė šaknis“ (1, 2) arba „šiaurės šaknis“, ji
priklauso Crassulaceae augalų šeimai (2, 3). Augalas
paplitęs visame pasaulyje – Azijos (4, 5) (Kinija, Ka-
zachstanas, Uzbekistanas, Mongolija, Altajus, Rytų
Sibiras) (2), Aliaskos (6, 7), Europos šiauriniuose ra-
jonuose  (3–7), Tolimuosiuose Rytuose (5, 8), Šiau-
rės Amerikoje. Tai daugiametis augalas. Auga iki
70 cm aukščio, turi storą šakniastiebį (2, 3). Vaistų
gamybai naudojami šakniastiebiai su šaknimis. Vais-
tinė žaliava ruošiama po sėklų subrendimo, t. y. rug-
pjūčio–rugsėjo mėn. (3, 9). Augalo gydomąsias
savybes pirmasis aprašė graikų gydytojas Dioskoridas
I m. e. a. (2, 7) veikale „De Materia Medica“ ir jį
pavadino Rodia riza. Linėjus šį augalą pavadino Rho-
diola rosea, nes augalo šakniastiebių kvapas primena
rožių aliejaus aromatą (2). Žinoma daugiau kaip 200
Rhodiola augalo rūšių, bet tik apie 20 iš jų vartojami
tradicinėje medicinoje: R. alterna, R. brevipetiolata,
R. crenulata, R. kirilowii, R. quadrifida, R. sacha-
linensis ir R. sacra (4).

Apie gydomąsias rodiolės savybes rašoma 1725–
1960 m. Švedijos, Norvegijos, Prancūzijos, Vokietijos,
Tarybų Sąjungos, Islandijos mokslinėje literatūroje.
1755 m. rodiolė įtraukta į pirmąją Švedijos farma-
kopėją. Nuo 1960 m. publikuota daugiau kaip 180 fito-
cheminių, farmakologinių ir klinikinių tyrimų duo-

menų. Nors rodiolės gydomosios savybės buvo pla-
čiai tyrinėtos, tačiau šis vaistinis augalas buvo žino-
mas tik Europoje, Azijoje, o visi moksliniai straips-
niai šia tema publikuoti slavų ir skandinavų kalbomis
(2).

Kelis šimtmečius rodiolė, kaip vaistinis augalas,
buvo žinomas Rusijoje, Skandinavijoje, Kinijoje ir
kitose šalyse (4, 5). Tradicinėje Rytų Europos ir Azijos
medicinoje rodiolė buvo vartojama fizinei ištvermei,
fiziniam pajėgumui, ilgaamžiškumui didinti, nuovar-
giui mažinti (6), depresijai, anemijai, impotencijai,
infekcinėms ligoms gydyti, taip pat virškinimo trakto
negalavimams, nervų sistemos sutrikimams (1, 2, 4,
7, 8, 10). Europoje ją vartojo galvos skausmui malšinti
(7). Tai vienas populiariausių tonizuojančių-stimu-
liuojančių vaistų Sibiro liaudies medicinoje, o van-
deninė augalo ištrauka vartojama sergant cukriniu
diabetu, anemija, tuberkulioze, kepenų ir skrandžio
ligomis kaip sutraukianti priemonė (9). Tibeto me-
dicinoje rodiolė vartojama kaip tonizuojanti priemo-
nė, taip pat vartojama mažakraujystei ir impotencijai
gydyti (7). Vidurinėje Azijoje rodiolės arbatą geria
žiemos laikotarpiu kaip veiksmingą priemonę nuo
peršalimo ir gripo. Mongolijos gydytojai ja gydo
tuberkuliozę ir vėžį, o vikingai rodiolę vartojo fizinei
jėgai ir ištvermei didinti. Vokietijoje buvo tyrinėtas
rodiolės poveikis skausmui, galvos skausmui, skorbu-
tui, vartotas hemorojui gydyti ir kaip stimuliuojantis
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bei priešuždegiminis vaistas. Linėjus rašė, jog rodiolė
stabdo kraujavimą, ji tinka išvaržai, isterijai gydyti,
galvos skausmui malšinti (2). Europoje rodiolė vartota
ne tik minėtoms ligoms gydyti; šaknys buvo
naudojamos odos rauginimui bei dažymui (7).

1969 m. rodiolė oficialiai įtraukta į Rusijos farma-
kopėją. 1975 m. Rusijoje užregistruotas etanolinis
rožinės rodiolės ekstraktas, kuris vartojamas kaip
stimuliuojantis vaistas (2, 3, 5–9, 11, 12) somatinėms
ir infekcinėms, psichikos ir neurologinėms ligoms gy-
dyti, taip pat atminčiai gerinti ir fiziniam pajėgumui
didinti (2, 3, 5, 6, 8, 9, 12).

Švedijoje rodiolė oficialiai registruota kaip vais-
tinis augalas, turintis psichostimuliuojantį poveikį, ir
aprašytas „Pharmaceutical Book“ (Lakemedelsboken
1997–1998). Švedijoje, Danijoje ir kitose Skandi-
navijos šalyse iš rodiolės pagaminti vaistai vartojami
dėl psichostimuliuojančio poveikio, didina darbingu-
mą, slopina stresą, gerina bendrąją savijautą (2).

Rodiolė normalizuoja gliukozės kiekį kraujyje, slo-
pina leukocitozės vystymąsi (12). Ji vartojama kaip
priešuždegiminis, priešvėžinis (6), antialerginis vaistas
(10), stiprina imuninę sistemą, didina hemoglobino ir
eritrocitų kiekį.

Fitocheminė sudėtis
Rodiolės šaknyse ir šakniastiebiuose rasta skirtin-

gų grupių cheminių junginių:
1. Fenilpropanoidai: rozavinas, rozinas, rozarinas (2,

11–13).
2. Feniletanoliniai junginiai: salidrozidas (rodiolo-

zidas) (2, 5, 8–13), tirozolis (2, 5, 8, 12).
3. Flavonoidai: rodiolinas, rodiozinas, acetilrodalgi-

nas, tricinas (2, 3, 12, 13).
4. Triterpenai: daukosterolis, beta sitosterolis (2).
5. Fenolinės rūgštys: chlorogeninė, hidroksicinamo-

no, galo, oksalo, citrinos, obuolių ir gintaro rūgštys
(2, 3, 5, 9, 10, 12, 13).
Gydomąjį poveikį lemia salidrozidas (p-hidrosi-

feniletil-O-β-D-glukopiranozidas) ir kiti glikozidiniai
junginiai: rozinas (cinamil-O-β-D-glukopiranozidas),
rozavinas (cinamil-(6′-O-α-L-arabinofuranozil)-O-β-
D-glukopiranozidas), rozarinas (cinamil-(6′-O-α-L-
arabinofuranozil)-O-β-D-glukopiranozidas) bei p-ti-
rozolis (1, 4, 6, 14).

Ilgą laiką manyta, jog augalui farmakologinių sa-
vybių suteikia tik salidrozidas, todėl skystas rodiolės
ekstraktas buvo standartizuojamas pagal salidrozido
kiekį, kurio turėjo būti ne mažiau kaip 0,8 proc.

1926 m. salidrozidų pirmiausia buvo rasta gluos-
niuose (Salix triandra L., Salicaceae), vėliau jų rasta
ir bruknėse (Vaccinium vitis-idaea L., Ericaceae),

rododendronuose (Rhododendron), tačiau didžiausia
salidrozidų koncentracija nustatyta daugelyje Rhodio-
la augalo rūšių. A. G. Dubichev su bendraautoriais
įrodė, jog rodiolės šakniastiebiuose esantys fenilpro-
panoidai: rozavinas, rozinas ir rozarinas yra specifi-
niai augalui Rhodiola rosea. Nuo tada vaistai iš
rodiolės standartizuojami pagal rozavino ir salidrozido
kiekį. Klinikiniams tyrimams vartojamas standar-
tizuotas skystas rodiolės ekstraktas, kuriame yra ne
mažiau kaip 3 proc. rozavino ir 0,8–1 proc. salidro-
zido. Šių junginių santykis šakniastiebiuose – apie 3:1
(2).

Sausi šakniastiebiai kaupia raugus (iki 20 proc.)
(5, 9, 10, 12, 13), eterinius aliejus (apie 0,05 proc.)
(5, 9, 10, 12), yra monoterpeninių angliavandenilių
(25,40 proc.), monoterpeninių alkoholių (23,61 proc.),
alifatinių alkoholių (37,54 proc.). Eterinių aliejų su-
dėtyje daugiausia rasta n-dekanolio (30,38 proc.), ge-
raniolio (12,49 proc.) ir 1,4-p-metadien-7-olio (5,10
proc.). Geranioliui būdingas rožių aromatas (15).
Šakniastiebiuose rasta ir tirozolio, organinių rūgščių,
flavonoidų (1, 4, 14), laktonų (10), taninų, cukrų, mik-
roelementų (3, 12).

Veikimo mechanizmas
Adaptogeninis, centrinę nervų sistemą (CNS) sti-

muliuojantis poveikis aiškinamas gebėjimu aktyvinti
biogeninius monoaminus, tokius kaip serotoniną, do-
paminą, norepinefriną smegenų žievėje, smegenų ka-
miene ir pagumburyje (2, 4). Atliekant eksperimen-
tinius tyrimus su žiurkėmis, kurioms 10 dienų buvo
duota vandeninio rodiolės ekstrakto, nustatyta, kad
kito biogeninių monoaminų kiekis: smegenų žievėje
ir kamiene norepinefrino ir dopamino kiekis suma-
žėjo, serotonino – padidėjo; pagumburyje priešingai –
norepinefrino ir dopamino kiekis padidėjo, o sero-
tonino – sumažėjo. Manoma, kad rodiolė slopina fer-
mentų monoaminoksidazės ir katechol-O-metiltrans-
ferazės aktyvumą. Šie fermentai turi įtakos mono-
aminų suirimui ir dėl to pakinta monoaminų kiekis.
Taip pat manoma, kad rodiolė palengvina neurome-
diatorių pernašą smegenyse (6, 11). Tyrimų duome-
nimis, rodiolė 30 proc. didina mediatorių kiekį ir 60
proc. mažina fermento katechol-O-metiltransferazės
aktyvumą.

Be šio svarbiausio veikimo rodiolė netiesiogiai su-
trikdo katecholaminų atsipalaidavimą ir didina cikli-
nio adenozinmonofosfato (cAMF) kiekį miokarde,
sunaudoja antinksčių katecholaminus streso metu (1,
4, 14). Antiaritminis poveikis atsiranda dėl opioidinių
peptidų biosintezės ir periferinių opioidinių recepto-
rių stimuliavimo (4, 14, 16).
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Poveikis centrinei nervų sistemai
Rodiolės farmakologiniai tyrimai pradėti 1965 m.

Poveikis CNS aiškinamas neuromediatorių, t. y. nor-
epinefrino, dopamino, serotonino kiekių pokyčiais.
Priklausomai nuo dozių, pasireiškia skirtingas po-
veikis: mažos dozės didina biolektrinį smegenų ak-
tyvumą, mažos ir vidutinės stimuliuoja neurome-
diatorius (norepinefriną, dopaminą, serotoniną) ir
nikotininį cholonerginį poveikį CNS, taip pat didina
kraujo ir smegenų barjero pralaidumą dopaminui ir
serotoninui, o didesnės dozės turi sedatyvinį poveikį.
Rodiolė skatina neuromediatorių norepinefrino, do-
pamino ir serotonino atsipalaidavimą, kurie aktyvina
smegenų žievę bei limbinę sistemą. Todėl pagerėja
smegenų žievės funkcijos (2).

Cholinerginės sistemos neuromediatorius acetil-
cholinas (Ach) taip pat turi įtakos smegenų žievės
funkcijai. Medžiagos, blokuojančios Ach aktyvumą,
slopina atmintį. Rodiolė neleidžia kilti šiai blokadai.

Eksperimentiniame tyrime dalyvavo 53 sveiki ir
412 pacientų, sergančių neuroze bei astenijos sind-
romu, kurie vartojo Rhodiola rosea po 50 mg tris
kartus per dieną, vartojimo trukmė – nuo 10 dienų iki
4 mėnesių. Tyrimo metu pagal fiziologinius testų
duomenis ir tiriamųjų fizinį pajėgumą įvertintas ro-
diolės psichostimuliuojantis poveikis. Tyrime daly-
vavo 128 asmenys (17–55 metų), 64 proc. jų sumažėjo
nuovargis, dirglumas, galvos skausmas ir kiti vegeta-
ciniai simptomai.

Kitame eksperimente dalyvavę 56 sveiki jauni
gydytojai, dirbantys naktinėje pamainoje, vartojo 170
mg rodiolės per parą. Protinis darbas buvo vertintas
naudojant testus. Apskaičiuotas nuovargio indeksas.
Parametrai: mąstymas, trumpalaikė atmintis, susikau-
pimas, vizualiniai ir klausos greičio suvokimas buvo
nustatomi prieš ir po naktinio budėjimo naudojant dvi-
gubai aklą tyrimą; toje grupėje tiriamųjų, kurie vartojo
rodiolę, buvo užfiksuotas žymus protinio darbo pa-
gerėjimas palyginus su kontroline grupe (2, 4, 17).

A. A. Spasov su bendraaut. atliko tyrimą su stu-
dentais: egzaminų metu jiems davė 100 mg standar-
tizuoto rodiolės ekstrakto per parą (ne mažiau kaip 3
proc. rozavino ir 1 proc. salidrozido) (2, 4) ir pastebėjo,
jog tyrime dalyvavusiems studentams pagerėjo savi-
jauta, miegas, fizinis pajėgumas, kooordinacija, su-
mažėjo protinis nuovargis (2, 4, 19), atsirado nuotai-
kos pastovumas, stimulas mokytis, o egzaminų pažy-
mių vidurkis, palyginus su placebo grupe, buvo ati-
tinkamai, 3,47 ir 3,20 balo didesnis (1, 4, 14, 18).

Kitame tyrime dalyvavę depresija sergantys pa-
cientai triciklius antidepresantus vartojo kartu su
rodiole. Nustatyta, jog šiems tiriamiesiems pagerėjo

bendra savijauta, sumažėjo triciklių antidepresantų
šalutinis poveikis (2).

Rodiolė mažina migdomųjų preparatų: barbitalio,
gensenalio, eterio, chloralhidrato poveikį, todėl su-
trumpėja miegas (12). Ji didina gebėjimą susikoncent-
ruoti, gerina atmintį, mažina nuovargį (3, 12), Par-
kinsono ligos simptomus; rodiolė taip pat vartojama
esant smegenų kraujagyslių pažeidimams. Nustatyta,
kad rodiolė protinį darbą didina daugiau negu eleute-
rokoko ekstraktas (Siberian ginseng, sin. Eleutheroco-
ccus senticosus Rupr. et Max., Araliaceae) (2).

Tiriant ženšenio, leuzėjos, eleuterokoko ir rodio-
lės vaistų stimuliuojančiąsias savybes, nustatyta, kad
rodiolė turi stipriausią stimuliuojantį poveikį (9).

Dėl poveikio centrinių monoaminų kiekiui ji gali
būti vartojama sutrikus CNS monoaminų pusiau-
svyrai. Vartojant Rhodiola rosea, pagerėja savijauta
sergant šizofrenija, depresija, emocinių sutrikimų, fib-
romialgijos metu (2).

Poveikis fiziniam pajėgumui
Dauguma tyrimų parodė, jog rodiolė didina fizinį

pajėgumą (2, 3). Atliekant plaukimo testą su žiur-
kėmis, kurioms buvo duota rodiolės, žiurkių plaukimo
trukmė pailgėjo 135–159 proc. palyginus su kontroline
grupe (1, 4).

Atliekant eksperimentinius tyrimus su žmonėmis,
kurie vartojo standartizuotą rodiolės ektstraktą (ne ma-
žiau kaip 3 proc. rozavino ir 1 proc. salidrozido), eleu-
terokoko ekstraktą ir stimuliuojančio psichotropiko
piridrolio 1 proc. tirpalą, nustatyta, kad fizinis pajė-
gumas didėjo atitinkamai, 9, 6 ir 6 proc. (p<0,04) pa-
lyginus su placebo. Toje grupėje tiriamųjų, kurie
vartojo rodiolę, širdies susitraukimų dažnis sulėtėjo
2,5 karto (67 dūžiai per min.), kontrolinėje grupėje –
1,9 karto (87 dūžiai per min.). Po kelių dienų tiria-
mieji, vartojantys piridrolio tirpalą, skundėsi nemiga,
jaudrumu, dirglumu; to nebuvo tiriamiesiems, vartoju-
siems rodiolės ekstraktą.

Rodiolė didina adenozintrifosfato (ATF), kreatin-
fosfato kiekį raumenų ir smegenų ląstelių mitochond-
rijose, taip pat amoniako reasimiliaciją ir medžiagų
apykaitą ląstelėse, ATF, ribonukleino rūgščių (RNR),
proteinų ir aminorūgščių sintezę. Tyrimais su gyvū-
nais įrodyta, kad rodiolė gerina medžiagų apykaitą
smegenyse fizinio krūvio metu, riebalų apykaitą didina
du kartus daugiau negu eleuterokoko ekstraktas (2).

Adaptogeninis, antistresinis poveikis
Rodiolė, kaip adaptogenas, pradėta tirti Rusijoje

(12). Terminą „adaptogenas“ sukūrė rusų mokslinin-
kas N. Lazarev 1947 m. Adaptogenu jis vadina tokį
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augalą, kuris gerina fizinę ir protinę būklę, gebėjimą
prisitaikyti prie įvairių aplinkos pokyčių (11), didina
darbinį pajėgumą, ląstelių ir bendrąjį organizmo
nespecifinį atsparumą žalingiems fiziniams, chemi-
niams veiksniams (1, 3, 4, 11, 14), normalizuoja orga-
nizmo sistemų veiklą, užtikrina organizmo homeo-
stazę. Adaptogenai saugūs ir netoksiški (4), turi anti-
oksidacinių savybių (2).

Streso metu gyvūnų ir žmonių organizmuose pa-
kinta tam tikrų hormonų kiekis CNS ir pagumburio–
hipofizio–antinksčių sistemoje: pagumburio–hipo-
fizio–antinksčių sistemoje didėja kortizono kiekis ir
sutrikdomas kortizono išsiskyrimas, CNS sunaudo-
jami katecholaminai – norepinefrino ir dopamino kie-
kis, didėja beta endorfinų kiekis.

Tiriant rodiolės adaptogenines savybes, gėlavan-
denė sraigė Lymnaea stagnalis buvo veisiama van-
deniniame rodiolės ekstrakte, o po to įvertintas sraigių
atsparumas temperatūrai (43oC temperatūroje, 4 min.),
oksidacijai (600 µM menadionas, 2 val.), sunkiesiems
metalams (150 µM vario sulfatas arba 20 µM kadmio
chloridas, 1 val.). Veikiant šiems faktoriams, per pir-
mąsias keturias dienas žuvo 80–90 proc. sraigių ler-
vų. Sraigės, kurios buvo veisiamos prieš tai rodiolės
ekstrakte, įgijo nespecifinį atsparumą kiekvienam
faktoriui, nors tik 9 proc. populiacijos išgyveno vei-
kiant karščiui, iš likusių 90 proc. sraigių lervų, veikiant
oksidacijai, išgyveno 68 proc., veikiant sunkiesiems
metalams – 28–35 proc. palyginus su kontroline grupe
(4, 20).

Dvigubai aklu placebo kontroliuojamuoju tyrimu
su standartizuotu rodiolės ekstraktu SHR-5 (ne ma-
žiau kaip 3,6 proc. rozavino, 1,6 proc. salidrozido,
0,1 proc. tirozolio) patvirtinta, jog augalas turi adapto-
geninių savybių ir iš jo pagaminti preparatai gali būti
vartojami kaip veiksminga priemonė įvairių asteninių
būklių metu, sumažėjus darbingumui, atsirandus
nemigai, apetito stokai, irzlumui, hipertenzijai, galvos
skausmui (4, 14),  esant ilgalaikiam fiziniam ir
protiniam nuovargiui (4), sergant gripu, virusinėmis
ir kitomis ligomis (1, 14).

Poveikis širdies darbui
Yra duomenų, jog streso metu rodiolė saugo šir-

dies sistemą nuo žalingo poveikio ir normalizuoja
širdies susitraukimų dažnį fizinio krūvio metu (4, 11).
Vartojant rodiolę pastebėta, jog širdies susitraukimo
jėga nemažėja ir normalizuojamas širdies susitrau-
kimų dažnis. Todėl rodiolę rekomenduotina vartoti
norint apsaugoti širdies audinį nuo stresą sukeliančių
katecholaminų atsipalaidavimo ir sumažinti adrena-
lino sukeltas aritmijas (4).

Antioksidacinės radiolės savybės
Rodiolės sudėtyje esantys fenoliniai junginiai yra

stiprūs antioksidantai, kurie saugo CNS, širdį ir krau-
jagysles nuo žalingo laisvųjų radikalų poveikio (2, 4,
17), neleidžia atsirasti hipoksijos sukeliamiems pakiti-
mams (12). Rodiolės šakniastiebiuose esantis tirozo-
lis – svarbus antioksidantas, kuris slopina 5-lipoksi-
genazės aktyvumą in vivo (4).

Poveikis endokrininei sistemai
Neuroendokrininiai tyrimai su gyvūnais parodė,

kad rodiolė, kaip ir kiti adaptogenai, gerina skydliau-
kės funkcijas, užkrūčio liaukos veiklą. Atliekant ty-
rimus su pelėmis, kurioms buvo duota rodiolės eks-
trakto, nustatyta, jog padidėjo folikulų skaičius, oocitų
kiekis, RNR kaupimasis oocitų citoplazmoje, geriau
vyksta gimdos sienelės proliferacija ir gimdos gleivinė
pasiruošia apvaisinimui. Duodant rodiolės ekstrakto
lytiškai subrendusioms pelėms, jų gimdos svoris
padidėjo vidutiniškai nuo 39,6±4,11 mg iki 59,5±1,59
mg; kiaušidžių svoris – nuo 6,4±0,65 mg iki 9,1±0,45
mg; duodant rodiolės ekstrakto lytiškai nesubren-
dusioms pelėms, intensyviau brendo folikulai ir didėjo
kiaušidžių ir gimdos svoris.

Atliekant tyrimus, kuriuose dalyvavo vyrai, už-
fiksuotas anabolinis rodiolės ekstrakto poveikis (2):
padidėjo raumenų masė (2, 11) bei suintensyvėjo ly-
tinės liaukos gonado funkcija (2).

Priešvėžinis poveikis
Duodant rodiolės ekstrakto žiurkėms, kurioms

buvo transplantuota Ehrlich adenocarcinoma, plau-
čių Lewis carcinoma ir metastazuojanti Pliss lym-
fosarcoma, – sumažėjo naviko augimas, slopinamos
metastazės kepenyse ir pailgėjo tirtų žiurkių gyveni-
mo trukmė (1, 4, 11, 14).

Tame pačiame vėžio modelyje rodiolės ekstraktas
derintas su priešvėžiniu vaistu ciklofosfamidu – padi-
dėjo priešvėžinis ir antimetastazinis poveikis (1, 14).

Chemoterapijai vartojamo vaisto adriamicino ne-
pageidaujami poveikiai – ryškūs kepenų funkcijos
sutrikimai. Atliekant tyrimus su gyvūnais, kuriems
buvo duota adriamicino kartu su rodiolės ekstraktu,
lyginant su kontroline grupe, kai gyvūnams duota tik
adriamicino, pastebėta, jog ne tik buvo slopinamas
naviko augimas, bet su mažėjo ir adriamicino toksi-
nis poveikis kepenims (1, 4, 11, 14).

Rodiolės ekstrakto dozavimas, toksiškumas,
šalutiniai poveikiai ir kontraindikacijos
Palyginus su ženšeniu (Panax ginseng C. A. Mey,

Araliaceae), meklofenoksatu, piracetamu, citicholinu
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ir kitais nootropikais, rodiolė mažiau toksiška. Atlie-
kant toksiškumo tyrimus su žiurkėmis, nustatyta, jog
mirtina dozė 3,360 mg/kg. Ekvivalentinė dozė žmogui,
sveriančiam 70 kg – 235 g. Gydomosios dozės – 200–
600 mg (standartizuotos 1 proc. rozavinu) per parą (2).

Atliekant klinikinius tyrimus, kur tiriamieji varto-
jo 1,5–2,0 g ir didesnę standartizuoto rodiolės eks-
trakto dozę (ne mažiau kaip 2 proc. rozavino), po
keleto dienų kai kurie iš jų skundėsi dirglumu, nemiga
(1, 4, 14). Atsiradus šalutiniams poveikiams, tokiems
kaip dirglumas, galvos skausmas, nemiga (5, 8, 13),
susijaudinimas, nervingumas (2), dozę būtina mažinti
(5, 8) arba vaisto nevartoti (8, 13).

Rodiolės negalima vartoti padidėjus dirglumui,
sergant hipertonija, karščiuojant (5, 8, 12), antroje die-
nos pusėje, nes gali atsirasti nemiga (8).

Išvados
Nustatyta, kad Rhodiola rosea šakniastiebiuose

esančios įvairios veikliosios medžiagos turi daug tei-
giamų poveikių. Dėl poveikio CNS rodiolė rekomen-
duotina vartoti norint padidinti fizinį ir protinį pajė-
gumą, gebėjimą susikoncentruoti; nuovargiui, dirglu-
mui, Parkinsono ligos simptomams mažinti; galvos
skausmui malšinti; šizofrenijai, depresijai, asteninėms
būklėms gydyti. Nustatyta, kad, vartojant rodiolę, pa-
cientams, sergantiems depresija, pagerėja savijauta,
sumažėja triciklių antidepresantų šalutinis poveikis.
Taip pat nustatyta, kad rodiolės stimuliuojančios savy-
bės stipresnės negu ženšenio, leuzėjos ir eleuterokoko.

Rodiolę rekomenduojama vartoti kaip veiksmingą
adaptogeninę priemonę, nes ji didina organizmo atspa-

rumą žalingiems išorės veiksniams, padeda organiz-
mui prisitaikyti stresinių situacijų metu, gerina įvai-
rias organizmo funkcijas bei jų atsikūrimą po didelių
fizinių krūvių. Kai kurie autoriai rodiolę rekomen-
duoja vartoti vietoje kitų augalų adaptogenų arba kartu
su jais.

Skirtingai nuo kitų adaptogenų rodiolę galima var-
toti esant didelei širdies ligų rizikai, nes ji mažina įtam-
pą ir dėl to atsiradusius sutrikimus širdies audinyje.

Dėl augale esančių fenolinių junginių, iš rodiolės
pagaminti vaistai pasižymi antioksidacinėmis savy-
bėmis ir nuo žalingų laisvųjų radikalų poveikio gali
apsaugoti ne tik CNS, širdį, bet ir kitus organus bei
audinius.

Tyrimais su gyvūnais įrodytas rodiolės priešvėžinis
poveikis: slopina naviko augimą ir metastazes. Re-
miantis tyrimų duomenimis, vartojant rodiolę kartu
su kitais chemoterapiniais vaistais, sustiprėja priešvė-
žinis jų poveikis, mažėja vaistų toksiškumas.

Atlikus tyrimus su gyvūnais, nustatytas gydomųjų
dozių diapazonas, kuris šimtus kartų mažesnis už
mirtiną dozę.

Apibendrinus visus eksperimentinių tyrimų duo-
menis, galima teigti, jog rodiolė – tai saugus, veiks-
mingas, tik keletą šalutinių poveikių turintis vaistinis
augalas, kuris gali būti naudojamas medicinoje. Ta-
čiau rodiolės vartojimo indikacijos nėra pakankamai
ištirtos. Nepakanka duomenų, patvirtinančių augalo
antioksidacines savybes. Priešvėžinis poveikis nusta-
tytas atliekant eksperimentus su gyvūnais. Todėl, no-
rint patvirtinti jos gydomąjį ir profilaktinį poveikį,
būtina atlikti papildomus mokslinius tyrinėjimus.

Experimental analysis of therapeutic properties of Rhodiola rosea L. and
its possible application in medicine

Agnė Kučinskaitė, Vitalis Briedis, Arūnas Savickas
Department of Pharmaceutical Technology and Pharmacy Organization,

Kaunas University of Medicine, Lithuania

Key words: roseroot, adaptogen, salidroside, rosavin, rosin, rosarin.

Summary. The paper presents a review of the scientific publications on Rhodiola rosea L. known for its
adaptogenic characteristics. Biologically active substances salidroside, rosin, rosavin, rosarin and tyrosol,
which are mainly found in plant rhizomes, demonstrate therapeutic effect. These active components effect the
central nervous system by increasing the ability to concentrate, the mental and physical power; they are
efficient in the asthenic states and improve general resistance of the cells and the organism against the harmful
outer influence. They also prevent the heart system from stress and arrhythmias, and posses some antioxidant
activity. Some data confirm that the Rhodiola rosea L. preparations stop the growth of the malignant tumors
and metastases in the liver. Some preclinical and clinical data of the golden root preparations are discussed in
the survey. The interaction of the herb with other medicines, its usage and effect, recommended doses, and its
side effects are also reviewed in the paper.
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