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P¤EHLEDY A ODBORNÁ SDùLùNÍ

Rozchodnice rÛÏová a její neuropsychotropní úãinky
Rhodiola rosea and its neuropsychotropic effects
Jan Juﬁica • Tereza Koupá

Do‰lo 6. kvûtna 2016 / Pfiijato 11. ãervna 2016

Souhrn
Tento ãlánek podává pfiehled o neuropsychotropních
úãincích rozchodnice rÛÏové.
Rozchodnice je sukulentní rostlina, která je roste ve vy‰‰ích polohách na severní polokouli. Nejcennûj‰í ãástí
rostliny je oddenek, kter˘ voní po rÛÏích. V literatufie se
objevuje obrovské mnoÏství zmínek o jejich léãiv˘ch
úãincích, nicménû jen relativnû málo z nich má solidní
vûdeck˘ základ. Z neuropsychotropních úãinkÛ jsou
zmiÀovány anxiolytické, antidepresivní, neuroprotektivní, prokognitivní úãinky a dále i nespecifick˘ „adaptogenní“ úãinek. Tyto úãinky jsou dobfie provûfieny
v preklinick˘ch studiích, nicménû celá fiada klinick˘ch
studií má váÏné nedostatky v designu nebo interpretaci.
Extrakty rozchodnice byly vesmûs velmi dobfie tolerovány, a proto jsou povaÏovány za bezpeãné, na druhou stranu lze oãekávat farmakokinetické interakce na úrovni
cytochromu P450. V âeské republice jsou pfiípravky
s obsahem Rhodiola rosea z rozhodnutí hygienika fiazeny mezi doplÀky stravy. Závûrem lze shrnout, Ïe extrakty R. rosea jsou na základû dlouhodob˘ch zku‰eností
úãinné v mírnûní pfiíznakÛ stresu, únavy, vyãerpanosti
a celkové slabosti; pro terapii úzkosti a deprese chybí
dostateãnû silná evidence.
Klíãová slova: Rhodiola rosea • neuropsychotropní
úãinky • fytofarmaka

native to dry, high-altitude regions of the northern
hemisphere. The most valued part of the plant is its
rhizome, which has a rose-like fragrance. In the
available literature, there is a large number of mentions
of its healing properties; nonetheless, only few of them
are based on reliable scientific evidence. Of the
neuropsychotropic effects, there are mentions of
anxiolytic, antidepressant, neuroprotective and procognitive properties and nonspecific „adaptogenic“
effects. These effects are well established according to
the preclinical studies; nonetheless many of clinical
studies have serious drawbacks in design or interpretation of results. Extracts of R. rosea are well tolerated in
general and thus regarded as safe. On the other hand,
some pharmacokinetic interactions at the level of
cytochrome P450 enzymes cannot be omitted. The
extracts of R. rosea, are considered, according to the
regulation of the Ministry of Health, as food supplements. According to the long standing use of R. rosea, it
may be used for traditional treatment of symptoms of
fatigue or mental weakness, but it seems that there is not
enough evidence for general recommendation of use of
R. rosea extracts in clinical practice.
Key words: Rhodiola rosea • neuropsychotropic effects
• phytomedicine

Summary

Úvod

The paper reviews the neuropsychotropic effects of
Rhodiola rosea, a succulent perennial plant which is

Rozchodnice rÛÏová (Rhodioloa rosea, Sedum roseum), známá také pod názvy rozchodník rÛÏov˘, rÛÏovka
obecná, rÛÏovník horní, je sukulentní rostlina, která je po
celém svûtû známá pro své mnohostranné léãivé úãinky.
Nejvíce cenûnou ãástí této rostliny je oddenek, kter˘ po
rozfiíznutí intenzivnû voní po rÛÏích (odtud „rÛÏová“),
vyuÏívají se i kofieny a mnohdy celá rostlina. Je nedílnou
souãástí lidového léãitelství, zejména v seversk˘ch
oblastech a v Asii. Deklarovan˘ch úãinkÛ rozchodnice je
velmi mnoho. Je povaÏována za adaptogen, zlep‰ující
celkovou fyzickou i psychickou kondici organismu.
V˘zkum jejích úãinkÛ se ubírá mnoha smûry.
V preklinick˘ch i klinick˘ch experimentech byly prokázány imunomodulaãní, hypolipidemické, protizánûtlivé,
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neuroprotektivní, antinociceptivní,
antioxidaãní úãinky; zkoumá se její
cytotoxické, hepatoprotektivní, kardioprotektivní pÛsobení, pfiedmûtem
zájmu je i její ovlivÀování metabolismu lipidÛ1–8).
Pro svoje úãinky na CNS se vyuÏívala tradiãnû jako antidepresivum,
anxiolytikum, psychostimulans2),
afrodisiakum. Nûkteré práce prokazují, Ïe obsahové látky rozchodnice
zlep‰ují pamûÈ a kognitivní funkce9)
a mají neuroprotektivní úãinky10, 11).
Dnes je v âeské republice
a v jin˘ch zemích fiazena mezi kriticky ohroÏené druhy a je tedy chránûná (v âR dle vyhl. ã. 395/1992 Sb),
ãásteãnû i proto, Ïe byla intenzivnû
sbírána pro své tradované úãinky.
Tento ãlánek podává kritick˘ pfiehled o psychotropních úãincích rozchodnice rÛÏové z pohledu medicíny
zaloÏené na dÛkazech.
Botanická charakteristika
a obsahové látky

Obr. 1. Nejvýznamnější obsahové látky R. rosea

Rostlinnou drogou jsou su‰ené kofieny a oddenky druhu Rhodiola rosea L. Pfiípravky z rozchodnice jsou pouÏívány jako tradiãní v Rakousku, Itálii, Nizozemí, ·védsku, ve ·panûlsku a Velké Británii i v Rusku, a to
v nûkter˘ch zemích i více neÏ 30 let12).
Rostlina je domácí v horsk˘ch oblastech na severní
polokouli. Hlavní zdroj komerãnû dostupné drogy je
v pohofií Altaj v Asii13). Rostlina se fiadí do rodu Rhodioloa, ãeledi tlusticovit˘ch (Crassulaceae), fiádu lomikamenotvar˘ch (Saxifragales)13).
Rozchodnice rÛÏová je vytrvalá, sukulentní, trsnatá
bylina, která má duÏnat˘ oddenek, jenÏ voní po rÛÏích.
Lodyhy jsou aÏ 35 cm vysoké, olistûné, duÏnaté, nevûtvené. Listy jsou obvejãité, stfiídavû vyrÛstající. Kvûtenství je sloÏené, vrcholiãnaté, kvûty jsou ãtyfiãetné, jednopohlavní, korunní lístky jsou Ïluté. Plodem je mûch˘fiek.
Rostlina je dvoudomá. Roz‰ífiení je v arktické
a subarktické cirkumpolární oblasti, jiÏnûji se vyskytuje
pouze ve vy‰‰ích polohách. U nás se objevuje vzácnû
v Krkono‰ích a Jeseníkách. Roste na skalách a sutích,
preferuje alkalické prostfiedí14, 15).
Droga (kofieny a oddenek) obsahuje fenylalkanoidy –
fenylethanoidy (napfi. salidrosid [syn. rhodiolosid] –
p-hydroxyfenylethyl-O-ß-D-glukopyranosid), fenylpropenoidy (napfi. rosin – cinnamyl-O-β-D-glukopyranosid;
rosarian (cinnamyl-(6’-O-α-L-arabinofuranosyl)-O-β-D-glukopyranosid; rosavin (cinnamyl-(6’-O-α-L-arabinopyranosyl)-O-β-D-glukopyranosid), fenylpropany
(napfi. tyrosol). Ohlednû kvantitativního zastoupení není
pfiíli‰ známo. Obsah úãinn˘ch látek v ethanolick˘ch
extraktech, aÈ uÏ z rostlin pûstovan˘ch na stejném, nebo
jiném území, se dle nûkter˘ch autorÛ velmi li‰il16, 17).
Su‰en˘ oddenek obsahuje dále asi 0,05 % esenciálního oleje, jehoÏ hlavními sloÏkami jsou terpeny α-pinen,
geraniol, limonen, β-felandren, linalool, n-oktanol,

n-dekanol, dodekanol, 1,4-p-menthadien-7-ol, cuminalkohol (4-isopropylbenzylalkohol)18). Kvantitativní
zastoupení jednotliv˘ch terpenÛ se mezi vzorky
z rÛzn˘ch oblastí velmi li‰ilo12, 19).
Mezi dal‰í obsahové látky patfií monoterpeny rosiridol
(metabolit geraniolu), rosiridin, rhodiolosidy A-E, kyanogenní glykosidy rhodiokyanosid A, lotaustralin, flavolignany rhodiolin, flavonoidy rhodionidin, rhodiolgin,
rhodalidin, rhodionin, rhodiolgidin, rhodalin, rhodiosin;
dále tricin nebo deriváty kempferolu. Dal‰ími obsahov˘mi látkami jsou i fenolické kyseliny – chlorogenová
kyselina nebo hydroxyskofiicová kyselina, popfi. jiné
organické kyseliny jako ‰Èavelová, citrónová, jableãná,
jantarová, fumarová, kávová, gallová, a fenoly6, 12, 14, 15,
18–29)
(obr. 1).
Evidence psychotropních úãinkÛ obsahov˘ch látek
R. rosea v preklinick˘ch experimentech
Psychoanaleptické úãinky
U 12 obsahov˘ch látek R. rosea byla testována jejich
schopnost inhibovat monoaminooxidázu A i B na mikrotitraãní destiãce. Inhibici MAO-A a zároveÀ MAO-B
vykazovaly slouãeniny cinnamyl alkohol, rosiridin
a dimer epigalocatechin galátu. Inhibici MAO-A a B
vykazovaly i samotné extrakty, metanolov˘, vodn˘
a dichlormethanov˘. Inhibice pouze MAO-B byla sledována u salidrosidu, rhodiolosidu, rhodiocyanosidu A, triandrinu a tyrosolu29).
Ethanolov˘ extrakt byl podáván potkanÛm vystaven˘m chronickému mírnému stresu po dobu 3 t˘dnÛ. Studie byla zamûfiena na vliv extraktu rozchodnice na hladinu serotoninu, míru bunûãné proliferace a poãet neuronÛ
v potkaním hipokampu. Po tfiít˘denním podávání extraktu do‰lo k normalizaci hladiny serotoninu, zv˘‰ení proli-
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ferace neuronálních kmenov˘ch bunûk v hipokampu,
a zv˘‰ila se reparace po‰kozen˘ch neuronÛ30).
Antidepresivní úãinek prokázal ãist˘ salidrosid podávan˘ p. o. v dávkách 20 a 40 mg/kg po dobu 2 t˘dnÛ.
V modelu olfaktorické bulbektomie (model deprese
u hlodavcÛ) takto potlaãil hyperlokomoci v testu otevfieného pole a zkrátil ãas imobility v testech nuceného plavání a zavû‰ení za ocas. Dále salidrosid normalizoval
i nûkteré modelem navozené zmûny biochemick˘ch
parametrÛ v mozku (tumor nekrotizující faktor alfa –
TNF-α, rÛstov˘ faktor BDNF, interleukin 1 – IL-1β, glukokortikoidní receptory) i v séru (kortikosteron) a autofii
studie shrnují, Ïe salidrosid sníÏil modelem navozenou
hyperaktivitu osy hypothalamus–hypof˘za-nadledvinky,
normalizoval reaktivitu glukokortikoidních receptorÛ
a vykazoval protizánûtlivé úãinky31).
Intragastrické podání jediné dávky ethanolového
extraktu z kofiene rozchodnice, obsahující 3 % rosavinu
a 1 % salidrosidu, CD1 my‰ím samcÛm signifikantnû
redukovalo celkové trvání imobility v testu nuceného
plavání32).
Extrakt R. rosea prokázal i anxiolytick˘ úãinek
v baterii behaviorálních testÛ na potkanech SpragueDawley jiÏ po tfiídenním podání v dávkách 8 mg/kg,
25 mg/kg, a 75 mg/kg. ZároveÀ byla sledována afinita ke
GABA-A receptorovému komplexu, nicménû autofii
konstatovali, Ïe anxiolytick˘ úãinek byl pravdûpodobnû
zprostfiedkován jin˘m mechanismem, neboÈ vazebná afinita ke GABA-A receptoru byla velmi nízká33).
Neuroprotektivní úãinky
Neuroprotektivní úãinky byly sledovány aÏ na v˘jimky pouze u salidrosidu – fenylovaném alkanoidu. Salidrosid prokázal protektivní úãinky napfi. na buÀkách PC12
proti glutamátové excitotoxicitû34). Salidrosid také pÛsobil neuroprotektivnû na nervov˘m rÛstov˘m faktorem
(NGF) stimulované bunûãné linie PC12 pfii apoptóze
indukované peroxidem vodíku. Salidrosid v uvedeném
pokusu tento neuroprotektivní úãinek vykazoval prostfiednictvím signalizaãní dráhy ERK1/2, zejména na
úrovni aktivace kaspázy35). Stejn˘ t˘m autorÛ jiÏ pfiedtím
prokázal neuroprotektivní a antiischemické úãinky salidrosidu na stejném typu bunûk, av‰ak v modelu po‰kození indukovaném hypoglykemií a deplecí séra
v inkubaãním médiu36).
Salidrosid má neuroprotektivní vliv na bunûãné kultury potkaního hipokampu proti pÛsobení peroxidu vodíku. Salidrosid zprostfiedkovává inhibici kaspázy-3, antagonizuje produkci oxidu dusného a aktivitu
nitroxidsyntázy bûhem stresu zpÛsobeného peroxidem
vodíku. Salidrosid mÛÏe b˘t prevencí proti neuronálnímu po‰kození11).
Zhang et al. také prokázali jist˘ neuroprotektivní úãinek salidrosidu na modelu neuroblastomové bunûãné
linie SH-SY5Y, u které bylo podáním β-amyloidu indukováno oxidativní po‰kození a následnû apoptóza cestou
stimulace MAP-kináz, vãetnû c-Jun NH(2)-terminální
kinázy (JNK) a p38 MAP-kinázy. Stejn˘ t˘m prokázal
i v jin˘ch experimentech na primární kultufie potkaních
kortikálních neuronÛ antioxidaãní a neuroprotektivní
úãinek salidrosidu. Tato linie byla vystavena pÛsobení
chloridu kobaltnatého, kter˘ v buÀkách indukuje hypo-
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xii. Pfiedchozí podání salidrosidu sníÏilo hypoxií indukovanou apoptózu. T˘m autorÛ provedl bûhem poslední
dekády hned nûkolik studií s podobn˘m zamûfiením na
lidsk˘ch buÀkách neuroblastomu SH-SY5Y10, 37, 38).
Dal‰í studii extraktu, rosinu, rosarinu a salidrosidu provedl t˘m Lee et al. na kultufie my‰ích mikrogliálních bunûk
a na modelu glutamátem indukované neurotoxicity. Autofii
tak prokázali neuroprotektivní vliv rosinu a salidrosidu,
které normalizovali glutamátem zv˘‰ené hladiny fosforylovan˘ch MAPK, pJNK, a pp38. Dále tento t˘m autorÛ sledoval protizánûtliv˘ a antioxidaãní úãinek tûchto látek na
lipopolysacharidem vyvolan˘ oxidaãní stres na buÀkách
BV2, opût s pozitivním v˘sledkem, stejnû tak i v modelu in
vivo39).
V jiné studii byla sledována antioxidaãní ochrana pfii
hypoxickém po‰kození mozku a v fiadû parametrÛ do‰lo
vlivem podání extraktu R. rosea ke zlep‰ení. Extrakt byl
ov‰em podáván v obrovské dávce 700 mg/kg40).
Prokognitivní úãinky
Prokognitivní úãinky byly zkoumány v potkaním
modelu Alzheimerovy nemoci. PotkanÛm byl podáván
extrakt R. rosea v dávce 1,5, 3,0 a 6,0 g/kg po dobu 3
t˘dnÛ a následnû dvû dávky streptozotocinu do mozkov˘ch komor bilaterálnû v den 1. a 3. po pfieru‰ení terapie
extraktem. Byl sledován behaviorální úãinek v Morrisovû vodním bludi‰ti, vliv na antioxidaãní ochranu
v hipokampu a histopatologie hipokampálních neuronÛ.
Extrakt v dávce 3 g/kg blokoval vût‰inu negativních projevÛ podání streptozotocinu. Dle autorÛ tak extrakt chránil pfied kognitivním deficitem v Morrisovû vodním bludi‰ti, sníÏil míru oxidaãního stresu i míru neuronálního
po‰kození41), nicménû se jednalo o obrovskou dávku, stûÏí dosaÏitelnou v praxi.
Podobn˘ úãinek prokázal salidrosid v β-amyloidem
indukovaném modelu Alzheimerovy nemoci. Potkani
byli léãeni salidrosidem v dávce 25, 50 a 75 mg/kg p. o.,
1krát dennû po dobu 21 dní. Kognitivní funkce byly sledovány opût v Morrisovû vodním bludi‰ti a hipokampus
podroben biochemické anal˘ze na paletu antioxidaãních
enzymÛ a markerÛ oxidaãního po‰kození, COX-2, inducibilní NO-syntázu a receptor RAGE (receptor for
advanced glycation endproducts). Salidrosid v dávkách
50 a 75 mg/kg bránil vût‰inû negativních zmûn navozen˘ch podáním β-amyloidu42).
V zásadû k podobn˘m závûrÛm do‰el i jin˘ t˘m autorÛ po podání salidrosidu izolovaného z pfiíbuzného druhu R. crenulata v modelu streptozotocinem indukovaného oxidaãního po‰kození neuronÛ hipokampu, a to jak in
vivo, tak in vitro. Salidrosid pomáhal chránit pfied oxidaãním po‰kozením43).
Prokognitivní úãinek by mohl b˘t kromû protizánûtlivého a antioxidaãního pÛsobení R. rosea také dán inhibicí acetylcholinesterázy, kterou se podafiilo in vitro prokázat, nicménû v obrovské dávce nedosaÏitelné in vivo
(10 g/l)44, 45).
Odvykání závislosti
Úãinky rozchodnice na odvykání závislosti byly zkoumány na potkaních samcích, ktefií trpûli abstinenãními
pfiíznaky pfii indukované závislosti na nikotinu.
U potkanÛ byla vyvolána závislost podáváním podkoÏ-

Farmacie 2016_3:Farmacie 4-012

13.7.2016

10:38

Stránka 90

proLékaře.cz | 20.11.2019

90

ních injekcí nikotinu po dobu 14 dní. Po této dobû byl
potkanÛm podán ethanolov˘ extrakt rozchodnice souãasnû se selektivním 5-HT1A receptorov˘m antagonistou
WAY 100635. Po podání extraktu z rozchodnice v˘sledky ukazují signifikantní nárÛst hladiny serotoninu
s v˘razn˘m nárÛstem 5-HT1A receptoru v diencefalu
potkanÛ46). Tato studie tedy ukazuje na moÏné serotonergní úãinky extraktÛ rozchodnice. Je v‰ak diskutabilní, do
jaké míry byl nárÛst ovlivnûn samotn˘m 5-HT1A receptorov˘m antagonistou a nakolik extraktem R. rosea.
Podobn˘ design zvolil i jin˘ t˘m, experiment ov‰em provedli na my‰ích. Nikotin podávali subkutánnû (2 mg/kg,
4krát dennû) po 8 dní a následnû po 20 hodin hodnotili
abstinenãní pfiíznaky afektivní a fyzické. Extrakt
R. rosea byl podáván po dobu podávání nikotinu v dávce
10, 15 a 20 mg/kg nebo pfii vysazení nikotinu v dávce
20 mg/kg. V˘sledky ukazují na dávkovû závisl˘ úãinek
jak na afektivní, tak i na somatické pfiíznaky závislosti47).
Titomanlio et al. prokázali v testu podmínûné preference místa pfii experimentu s kokainem, Ïe extrakt
R. rosea zmen‰oval odmûÀující efekt kokainu, nicménû
nebyl úãinn˘ pfii stresem indukovaném znovuobnovení
závislosti, a jeho úãinky pfii odvykání jsou tedy dle autorÛ limitované48).
V jiném experimentu ve stejném uspofiádání nicménû
extrakt prokázal úãinnost jak ve sníÏení odmûny navozené nikotinem i morfinem, tak i pfii obnovení závislosti na
tyto látky49, 50).
Srovnávací preklinické studie
Standardizovan˘ hydroalkoholov˘ extrakt rozchodnice, obsahující 3 % rosavinu a 1 % salidrosidu, byl podáván my‰ím samicím vystaven˘m po 6 t˘dnÛ chronickému mírnému stresu. Jako referenãní látka byl podáván
fluoxetin. Po 3 t˘dnech trvání stresu byly skupinkám
my‰í podávány dávky extraktu 10, 15 a 20 mg/kg
a fluoxetin 10 mg/kg. My‰i podrobené stresu vykazovaly sníÏen˘ pfiíjem sacharózy a mûly sníÏenou spontánní
aktivitu, sníÏenou hmotnost a dysregulovan˘ estrální
cyklus. Podávání extraktu z rozchodnice v‰echny tyto
zmûny zvrátilo. Fluoxetin ani extrakt z rozchodnice
nemûly vliv na tyto behaviorální a fyziologické parametry u kontrolních (nestresovan˘ch) zvífiat. Chronické
podávání extraktu z rozchodnice vede k silné inhibici
zmûn parametrÛ u stresovan˘ch zvífiat. Úãinky fluoxetinu a extraktu z rozchodnice jsou v tomto preklinickém
modelu srovnatelné46).
Pfii srovnávací studii extraktu z kofiene rozchodnice,
jeho kombinaci s extraktem z pepfie, ãist˘ch substancí
izolovan˘ch z rozchodnice, byli experimentální potkaní
samci podrobeni testu nuceného plavání. Srovnávacími
látkami byly standardizovan˘ extrakt z Hypericum perforatum, imipramin a amitriptylin. Bylo zji‰tûno, Ïe
extrakt z kofiene Rhodiola rosea v dávce 7 mg/kg zkracuje dobu imobility závislou na dávce. Dávky extraktu
kofiene rozchodnice 10, 20 a 50 mg/kg vykazovaly
dokonce lep‰í antidepresivní efekt neÏ imipramin
(30 mg/kg) a extrakt z Hypericum perforatum (Jarsin
30). Extrakt v dávce 20 mg/kg mûl ale signifikantnû
men‰í efekt neÏ amitriptylin (3 mg/kg). Rhodiolosid
a jeho in vivo metabolit tyrosol, látky extrahované
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z rozchodnice, taktéÏ zkracují dobu imobility. Nejvy‰‰í
antidepresivní aktivitu vykazovala fixní kombinace látek
rhodiolosid, rosavin, rosalin, rosin; kombinace je úãinnûj‰í, neÏ jednotlivé obsahové látky rozchodnice. Kombinace extraktu z kofiene rozchodnice s extraktem
z pepfie nevykázala pfiedpokládan˘ antidepresivní úãinek51).
Pfii snímání signálÛ EEG z frontálního kortexu, hipokampu, striata a retikulární formace u volnû se pohybujících potkanÛ bylo zji‰tûno, Ïe hydroalkoholov˘ extrakt
Rhodiola rosea v dávce 100 mg/kg navozuje oslabení α2
a β1 vln ve v‰ech sníman˘ch oblastech, ϑ vlny byly sníÏeny ve frontálním kortexu, hipokampu a v retikulární
formaci, δ vlny byly sníÏeny pouze ve frontálním kortexu. Tento vzor byl namûfien také pfii pouÏití methylfenidátu a nebo paroxetinu52).
Klinické studie psychotropních úãinkÛ
Antidepresivní a anxiolytick˘ úãinek
Standardizovan˘ extrakt SHR-5 z oddenku rozchodnice (1. extrakce 70% ethanolem, 2. extrakce vodou; uveden poprvé na trh ve ·védsku v roce 1985) byl testován
ve 3. fázi klinické, dvojitû zaslepené, placebem kontrolované studii, které se zúãastnilo 89 pacientÛ s mírnou aÏ
stfiednû tûÏkou, aktuálnû probíhající depresivní epizodou.
Subjekty byly vybrány podle diagnostick˘ch kritérií
DSM-IV pro depresi, jejíÏ závaÏnost byla stanovena
pomocí dotazníkÛ Beck Depression Inventory (BDI)
a Hamilton Rating Scale of Depression (HAMD).
Pacienti byli randomizovanû rozdûleni do tfií paralelních
skupin: skupina A, 31 pacientÛ, která dostávala dávku
340 mg/den, skupina B, 29 pacientÛ, která dostávala
680 mg/den a skupina C, 29 pacientÛ, které bylo podáno
placebo, v‰ichni léãeni po dobu 42 dnÛ. Obû skupiny
pacientÛ uÏívajících standardizovan˘ extrakt SHR-5
vykazovaly signifikantní zmírnûní depresivních pfiíznakÛ
i jejich doprovodn˘ch jevÛ, jako je nespavost, emoãní
nestabilita ãi somatizace. Pacienti uÏívající placebo zlep‰ení nedosáhli53). Nicménû právû fakt, Ïe ani u placebové
kontrolní skupiny nedo‰lo ke zlep‰ení symptomÛ deprese, ke kterému dochází obvykle aÏ u 30 % pacientÛ
v klinick˘ch studiích zamûfien˘ch na antidepresivní
pÛsobení zkou‰en˘ch látek, ukazuje na nepfiíli‰ dÛvûryhodná data12, 54).
V dal‰í studii byl také prokázán anxiolytick˘ úãinek
pfii a po 10t˘denním podání 340 mg extraktu R. rosea.
Odpovûì byla sledována pomocí ‰kály Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS), celkového klinického dojmu
(tfiípoloÏková ‰kála CGI) a ‰kály Four-Dimensional
Anxiety and Depression Scale. Studie nicménû postrádala jakoukoliv kontrolní vûtev a zahrnovala pouze deset
pacientÛ55).
Studie Cropley et al. prokázala anxiolytick˘ úãinek
u studentÛ, ktefií byli do studie zaãlenûni na základû
sebehodnocení úzkosti a stresu. Tfiicet devût úãastníkÛ
dostávalo 2krát dennû extrakt R. rosea (200 mg), 41
úãastníkÛ nedostávalo Ïádnou léãbu, pouze byl jejich
stav telefonicky konzultován. Autofii prezentují jako
v˘sledek u léãené skupiny zmírnûní úzkosti, stresu, vzteku, zmatenosti a deprese56). Studie má nicménû váÏné
metodické nedostatky – absence placebové vûtve, vstup-
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ní kritéria na základû sebeposuzování, absence objektivních hodnotících metod a reportování zmírnûní pfiíznakÛ,
které nebyly definovány jako vstupní kritéria.
V jiné, placebem kontrolované studii na 57 pacientech, se prokázal antidepresivní úãinek extraktu R. rosea.
Autofii randomizovali pacienty do tfií skupin léãen˘ch
sertralinem (50 mg/den), R. rosea (340 mg/den)
a placebem. Úãinek byl sledován pomocí Hamiltonovy
‰kály deprese (HAM-D), Beck Depression Inventory
(BDI) a celkového klinického dojmu (Clinical Global
Impression Change CGI/C). Pacienti léãení extraktem
SHR-5 mûli sice mírnû hor‰í odpovûì na léãbu, která se
v‰ak statisticky neli‰ila od odpovûdi na sertralin, nicménû mûli o polovinu niÏ‰í v˘skyt neÏádoucích úãinkÛ, které byly mírné57).
Vliv na kognitivní funkce
Bûhem 12t˘denní monitorované studie byl extrakt
z rozchodnice v kombinaci s magnesiem, vitaminem E,
vitaminem B6, listovou kyselinou a vitaminem B12 podáván 120 dospûl˘m dobrovolníkÛm, lidem se subjektivním pocitem psychického nebo kognitivního deficitu,
ktefií mûli skóre 8 a ménû v Orientation-Memory-Concentration testu. Pfied podáním extraktu jedinci trpûli
symptomy vyãerpání, sníÏenou motivací, denní spavostí,
sníÏen˘m libidem, poruchami spánku a kognitivními
poruchami, zároveÀ ale u nich bylo vylouãeno neurologické onemocnûní. Celkové léãba rozchodnicí byla hodnocená jako velmi dobrá a dobrá u 81 % evaluátorÛ
a u 80 % pacientÛ9), nicménû studie nebyla zaslepená ani
nemûla kontrolní placebovou skupinu, navíc byl extrakt
podáván v kombinaci s fiadou dal‰ích látek, jejichÏ (ãásteãn˘) úãinek nelze vylouãit.
V jiné studii byl standardizovan˘ extrakt SHR-5 ve 3.
fázi klinické, dvojitû zaslepené, placebem kontrolované
studii podán jedincÛm trpícím únavov˘m syndromem.
Studie se zúãastnilo 60 pacientÛ. Tfiicet pacientÛ dostávalo 4 t˘dny 576 mg extraktu dennû, 30 pacientÛ dostávalo placebo. PacientÛm byly pfiedloÏeny dotazníky
ohlednû kvality Ïivota (SF-36 dotazník), pfiíznakÛ syndromu vyhofiení (Pines‘ burnout scale), deprese
(MADRS – Montgomery-Asberg depression rating scale), test pozornosti (Conners‘ computerised continuous
performance test II) a byla mûfiena i hladina kortizolu ve
slinách po probuzení 1. a 28. den. Skupina léãená extraktem mûla oproti placebem léãené skupinû signifikantnû
niÏ‰í hladinu kortizolu ve slinách a dosáhla lep‰ích
v˘sledkÛ v dotaznících a testu58). BohuÏel, jak jiÏ bylo
uvedeno, v˘sledn˘ efekt lze stûÏí pfiisoudit konkrétní látce, neboÈ u pfiípravku nebyl stanoven obsah úãinn˘ch
látek, a to ani kvalitativnû.
Dal‰í randomizovaná klinická studie s 30 pacienty sledovala vliv extraktu SHR-5, placeba, nebo pfiípravku
ADAPT-232 (fixní kombinace extraktu Eleutherococcus
senticosus, Rhodiola rosea a Schizandra chinensis)
podávan˘ch 2krát dennû po 7 dní. Autofii u pacientÛ hodnotili (sebeposuzovacím dotazníkem) úroveÀ únavy
a skupina léãená extraktem rozchodnice vykázala signifikantní pokles únavy ve srovnání s placebovou skupinou59).
Ve studii Darbinyan et al. z roku 200060) byl sledován
vliv 170 mg standardizovaného extraktu R. rosea
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(4,5 mg salidrosidu/tobolka) ve srovnání s placebem
v randomizované, dvojitû slepé, pfiekfiíÏené studii u 56
mlad˘ch lékafiÛ. Mezi sledovan˘mi parametry byly komplexní percepãní a kognitivní funkce – jako asociativní
my‰lení, krátkodobá pamûÈ, schopnost koncentrace,
poãetní (matematické) schopnosti a schopnost audiovizuální percepce. Signifikantního zlep‰ení bylo dosaÏeno
po 2 t˘dnech léãby, av‰ak nikoliv po pfiekfiíÏení60).
V dal‰í, tentokrát dokonce dvojitû zaslepené
a placebem kontrolované studii s kombinovan˘m pfiípravkem ADAPT-232 (fixní kombinace extraktu Rhodiola rosea L. a Schisandra chinensis), byl prokázán pozitivní efekt na zlep‰ení pamûti a pozornosti jiÏ po jediné
akutní dávce extraktu. Dobrovolníci nicménû dostávali
kombinovan˘ extrakt, a tak nelze úãinek pfiisoudit jen
extraktu R. rosea61).
Dále byl sledován i napfi. vliv extraktu Rhodiola rosea
na architekturu spánku a saturaci krve kyslíkem
u mlad˘ch muÏÛ ve vysoké nadmofiské v˘‰ce (cca
5300 m n. m.), kdy do‰lo ke zlep‰ení jak po extraktu
R. rosea, tak i po acetazolamidu (aktivní komparátor
v dávce 250 mg b.i.d.), ve skupinû léãené extraktem
i acetazolamidem nebyl pozorován synergistick˘ efekt
(potenciace). Ze studie nicménû nejsou dostupné Ïádné
informace o dávce extraktu ani o obsahu jednotliv˘ch
látek62). Studie také postrádala placebovou skupinu, coÏ
velmi sniÏuje spolehlivost jejích nálezÛ.
Farmakokinetické vlastnosti
Ohlednû farmakokinetiky obsahov˘ch látek rozchodnice je známo velmi málo, stejnû jako o jejich interakãním potenciálu. V preklinick˘ch experimentech na
potkanech se nicménû prokázalo, Ïe rhodiolosid má dobrou biologickou dostupnost po p.o. podání (70–90 %). Po
pûtidenním podávání smûsného extraktu Rhodioloa
rosea, Eleuterococcus senticosus a Schizandra chinensis
v dávce 50 mg/kg je maximální koncentrace v plazmû
Cmax rhodiolosidu dosaÏeno cca po 1–1,5 hodinách po
podání, nicménû jiÏ po 5 hodinách koncentrace klesaly
pod limit detekce13).
In vitro se ukazuje, Ïe lihové extrakty rozchodnice silnû inhibují formu 3A4 cytochormu P450 (CYP3A4)
i Pgp efflux s IC 50 od 1,7 do 3,1 µg/ml (CYP3A4) a od
16,7 do 51,7 µg/ml (Pgp)63), nicménû tyto v˘sledky
nejsou konzistentní s preklinick˘mi v˘sledky in vivo.
Autofii premedikovali potkany extraktem rozchodnice
v dávce 50 mg/kg po dobu 3 dnÛ a nenalezli Ïádn˘ vliv
na rychlost metabolizace theofylinu (dominantnû
CYP1A2, ménû CYP2E1, CYP3A4) ani warfarinu
(dominantnû CYP2C9 a CYP3A4, ménû CYP1A2)64).
Jiná studie zase prokazuje in vitro inhibici CYP2D6 rhodiosinem a rhodioninem s hodnotami IC50 0,761 µM
a 0,420 µM65).
Závûr
Rozchodnice rÛÏová obsahuje fiadu látek, z nichÏ se
nûkteré ukazují jako potenciálnû vyuÏitelné coby komplementární anxiolytika, antidepresiva nebo látky zlep‰ující kognici a pozornost. Data z preklinick˘ch hodnocení jsou povzbudivá, av‰ak nejsou konzistentní
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a dostateãnû pfiesvûdãivá, klinická hodnocení navíc zpravidla obsahují zásadní chyby v designu nebo interpretaci, a tak podle autorÛ tohoto ãlánku i dle závûrÛ expertní
komise pro rostlinné léãivé pfiípravky (HMPC) pfii
Evropské lékové agentufie (EMA) není pro obecné doporuãení pro pouÏití extraktÛ R. rosea dostateãnû silná evidence. Pozitivní nicménû je, Ïe extrakty rozchodnice
byly vesmûs velmi dobfie tolerovány, na druhou stranu
lze oãekávat farmakokinetické interakce na úrovni cytochromu P450.
Práce vznikla na Masarykovû univerzitû v rámci projektu „Experimentální farmakologick˘ v˘voj v neuropsychiatrii a onkologii“ ãíslo
MUNI/A/1284/2015 podpofieného z prostfiedkÛ úãelové podpory na
specifick˘ vysoko‰kolsk˘ v˘zkum, kterou poskytlo M·MT v roce 2016.
Stﬁet zájmÛ: Ïádn˘.
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