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SANTRAUKA 

D. Karosevičiūtės magistro baigiamasis darbas: Leonurus cardiaca L. ir Leonurus sibiricus L. vaistinės 

augalinės žaliavos antioksidantinio bei priešmikrobinio aktyvumo tyrimas. Mokslinė vadovė prof. dr. N. 

Savickienė, konsultantas – prof. dr. A. Pavilonis. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Farmacijos 

fakulteto, Farmakognozijos katedra. Kaunas, 2019. 

Tyrimo tikslas: nustatyti ir palyginti skirtingose augavietėse užaugintų Leonurus cardiaca L. ir 

Leonurus sibiricus L. vaistinės augalinės žaliavos polifenolinių junginių kokybinę – kiekinę sudėtį bei 

antioksidantinį ir priešmikrobinį poveikius. 

Uždaviniai: Atlikti skirtingose augavietėse augusių Leonurus L. rūšių žolės fenolinių junginių 

kokybinę-kiekinę analizę; Nustatyti bendrą fenolinių junginių, flavonoidų, hidroksicinamono rūgšties 

darinių kiekį ir antioksidantinį aktyvumą (in vitro); Nustatyti skirtingų Leonurus L. rūšių žolės 

vandeninių, etanolinių, metanolinių ištraukų priešmikrobinį aktyvumą; Palyginti sukatžolių metanolinių 

ištraukų priešmikrobinį aktyvumą ir kaupiamų polifenolinių junginių kiekius.  

Tyrimo objektas ir metodai: Skirtingose augavietėse užaugintų Leonurus cardiaca L. ir Leonurus 

sibiricus L. rūšių žolė. Kokybinės ir kiekinės fenolinių junginių analizės metodas -UESC-MS. Bendras 

fenolinių junginių, flavonoidų, hidroksicinamono rūgšties darinių kiekis ir antioksidantinis aktyvumas 

nustatytas taikant UV – regimosios šviesos spektrofotometrinės analizės metodus. Etanolinių ir 

metanolinių ištraukų priešmikrobinis aktyvumas nustatytas agaro praskiedimo metodu, o vandeninių 

ištraukų – „Šulinėlių“ difuzijos metodu. 

Tyrimo rezultatai ir išvados: Nustatytas didžiausias kiekis šių junginių: chlorogeno rūgšties (1261,02 

± 63,01 µg/g), rutino (687,46 ± 34,37 µg/g), chino rūgšties (653,5 ± 32,7 µg/g). Leonurus cardiaca L. 

žolėje, surinktoje Mažeikių rajone, nustatytas didžiausias fenolinių junginių (414,08 ± 2,23mg GRE/g, 

p<0,05), hidroksicinamono rūgšties darinių (56,75 ± 1,45 mg CRE/g, p<0,05) kiekis. Didžiausias 

flavonoidų kiekis nustatytas – Leonurus sibiricus L. žolėje, surinktoje VDU botanikos sodo Vaistinių 

augalų skyriuje (26,304 ± 1,28 mg RE/g). Stipriausiu antiradikaliniu (DPPH – 295,85 ± 11,81 µmol 

TE/g, ABTS – 574,49 ± 4,26 µmol TE/g) ir redukciniu (FRAP – 520,15 ± 9,45 µmol TE/g) aktyvumu 

pasižymėjo Leonurus cardiaca L. rūšies vaistinė augalinė žaliava, surinkta Mažeikių rajone. Stipriausiu 

priešmikrobiniu poveikiu pasižymėjo Leonurus cardiaca L. (VDU botanikos sodas) etanolinė ištrauka 

prieš S. aureus (MSK-0,48) ir Leonurus cardiaca L. (Mažeikių rajonas) metanolinė ištrauka prieš 

K.  pneumoniae (MSK-0,5). Vandeninės ištraukos pasižymėjo itin silpnu priešmikrobiniu veikimu, 

tačiau vienintelės veikė prieš C. albicans ir E. faecalis. Nenustatyta tiesioginė priklausomybė tarp 

priešmikrobinio aktyvumo rezultatų ir kaupiamų polifenolinių junginių kiekių skirtingose augavietėse 

surinktų Leonurus cardiaca L. bei Leonurus sibiricus L. vaistinėje augalinėje žaliavoje. 
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SUMMARY 

Masther thesis of D. Karosevičiūtė: Determination of antioxidant and antimicrobial activities of 

Leonurus cardiaca L. and Leonurus sibiricus L. medicinal raw. Supervisor of the research paper prof. 

dr. N. Savickienė, consultant – prof. dr. A. Pavilonis. Department of Pharmacognosy, Faculty of 

pharmacy, Lithuanian University of Health Sciences. Kaunas, 2019. 

The aim of the research. To determine and compare the amounts of polyphenols, antimicrobial and 

antioxidant activities of different species of Leonurus L. which were taken from different places. 

The objectives of the research. To detect total phenolic content TPC, flavonoids, hydroxycinnamic 

acid derivatives and antioxidant activity (in vitro) of methanolic extracts of Leonurus L. To determine 

antimicrobial activity of aqueous, ethanolic, methanolic extracts of Leonurus L. and to compare the 

results. Evaluate relationship between TPC, flavonoids and antimicrobial activity of metanolic extracts. 

The objects and methods of the research. Leonurus sibiricus L. and Leonurus cardiaca L. medicinal 

raw of which were taken from different places – Lithuania and Puebla (Mexico) The qualitative and 

quantitative analysis of phenolic compounds was performed by UHPLC/MS method. TPC, flavonoids, 

hydroxycinnamic acid derivatives and antioxidant activity (in vitro) were determined using UV- VIS 

spectrophotometric analysis methods. Antimicrobial activity was determined using agar dilution method 

and “Well” diffusion. 

The results and conclusion of the research. Identified and quantified compounds by UPLC-MS 

method: chlorogenic acid (1261.02 ± 63.01 µg/g), rutin (687.46 ± 34.37 µg/g), quinic acid (653,5 ± 

32,7 µg/g). The highest amount of total phenolic compounds (414.08 ± 2.23 mg GAE/g, p<0.05) and 

hydroxycinnamic acid derivatives (56.75 ± 1.45 mg CAE/g, p<0.05) were determined in the Leonurus 

cardiaca L. herb which were obtained from Mažeikiai district. Also, this medicinal raw of Leonurus 

cardiaca L. (Mažeikiai district) had strongest free radical scavenging (DPPH – 295.85 ± 11.81 µmol 

TE/g, ABTS – 574.49 ± 4.26 µmol TE/g) and ferric reducing power (FRAP – 520.15 ± 9.45 µmol TE/g). 

Ethanolic extract of Leonurus cardiaca L. (VMU botanical garden, sector of medicine plants) had the 

lowest minimal inhibitory concentration MIC (0,48 mg/ml) against S. aureus, methanolic extract of 

Leonurus cardiaca L. (Mažeikiai district) against K. penumoniae (MIC-0,5 mg/ml). The Aqueous 

extracts of different species of Leonurus L. had the weakest antimicrobial affect, but only aqueous 

extracts had activity against C. albicans and E. faecalis. There is no relationship between TPC, 

flavonoids, hydroxycinnamic acid derivatives and antimicrobial activity. 
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PADĖKA 

Už nuolatines konsultacijas, pagalbą organizuojant bei vykdant tyrimą dėkoju magistro darbo 

vadovei prof. dr. Nijolei Savickienei, Mindaugui Liaudanskui ir  prof. dr. Alvydui Paviloniui. 

Už sibirinių ir paprastųjų sukatžolių vaistinę augalinę žaliavą dėkoju prof. dr. Onai 

Ragažinskienei VDU botanikos sodo Vaistinių ir prieskoninių augalų kolekcijų sektoriaus vedėjai. 
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SANTRUMPOS 

ABTS – 2,2’-azino-bis-(3-etilbenztiazolin-6-sulfono rūgštis); 

CRE – chlorogeno rūgšties ekvivalentas; 

DPPH – 2,2 -difenil-1-pikrilhidrazilo radikalas; 

ESC – efektyvioji skysčių chromatografija; 

FRAP – geležies (III) jonų redukcijos antioksdantinė galia (anglų k. – Ferric reducing antioxidant 

power); 

HAT/ SET- vandenilio atomo perdavimo reakcija/ elektronų perdavimo reakcija (anglų k. hydrogen 

atom transfer/single electron transfer); 

GRE – galo rūgšties ekvivalentas; 

Ikr – uždelsta išlyginamoji K+ srovė; 

MSK – minimali slopinanti koncentracija (anglų k. – minimum inhibitory concentration MIC) 

PAF – trombocitų aktyvacijos faktorius (anglų k. – platelets activating factor); 

Ph. Eur. – Europos farmakopėja 

POP - prolilo oligopeptidazė; 

ROS/RNS – reaktyvusis deguonis/ reaktyvusis azotas; 

TE – trolokso ekvivalentas; 

TPTZ – 2,4,6-tri-(2-piridil)-1,3,5-triazinas; 

UESC-MS – ultra- efektyvioji skysčių chromatografija su masių spektrometru; 

UV-VIS – ultravioletinių spindulių – regimosios šviesos spinduliuotė; 

VDU – Vytauto Didžiojo universitetas (anglų k. – Vytautas Magnus university VMU) 
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ĮVADAS 

Per pastaruosius 30 metų augalinių preparatų vartojimas ir vaistinės augalinės žaliavos tyrimai 

įgauna vis didesnį susidomėjimą. Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 80 proc. visų pasaulio 

gyventojų pirminei sveikatos priežiūrai renkasi tradicinę mediciną [1, 2]. Dėl vis didėjančios augalinių 

preparatų paklausos, kaupiamų biologiškai aktyvių junginių įvairovės vaistinėje augalinėje žaliavoje, 

galimo plataus profilaktinio ar terapinio poveikio ir naujų preparatų kūrimo, skiriamos didelės lėšos ir 

dėmesys moksliniams vaistinių augalų tyrimams. Atliekamų tyrimų dėka įvertinama žaliavos kokybė ir 

vartojimo saugumas, nustatoma biologiškai aktyvių junginių kokybė ir kiekis, jų terapinis poveikis. 

Daug dėmesio skiriama vaistinės augalinės žaliavos, kurios sudėtyje nustatomi dideli fenolinių junginių 

kiekiai, analizei. Remiantis literatūros šaltiniuose pateikta informacija, fenolinių junginių kiekis 

koreliuoja su antioksidantiniu poveikiu - kuo daugiau vaistinėje augalinėje žaliavoje yra šių junginių, 

tuo stipresnis antioksidantinis aktyvumas [3]. Taip pat dėl didėjančio atsparumo antibiotikams vis 

dažniau tiriamas vaistinių augalų žaliavos priešmikrobinis poveikis, kurio aktyvumas priklauso nuo 

kaupiamų biologiškai aktyvių junginių (alkaloidai, fenoliniai junginiai, eteriniai aliejai). Konkrečių 

biologiškai aktyvių junginių grupių, atsakingų už priešbakterinį aktyvumą, nustatymas – itin nauja ir 

reikšminga tyrimų sritis [4, 5]. 

Leonurus L. rūšies vaistinėje augalinėje žaliavoje gausu įvairių biologiškai aktyvių junginių: 

flavonoidų, fenolkarboninių rūgščių, terpenų, alkaloidų, sterolių, taninų, eterinio aliejaus komponentų. 

Pietų Azijoje šios rūšies augalų žaliava naudota tradicinėje medicinoje ginekologinių sutrikimų 

gydymui, o Europoje - kaip raminamieji preparatai. Leonurus cardiaca L. ir Leonurus sibiricus L. žolė 

pasižymi priešuždegiminiu, priešvėžiniu, antioksidantiniu, priešmikrobiniu, raminamuoju poveikiu. 

Leonurus L. rūšies vaistinė augalinė žaliava yra perspektyvi farmacijos pramonėje dėl plataus 

farmakologinio aktyvumo [6].  

Leonurus cardiaca L. plačiai paplitęs augalas Lietuvoje. Iš Leonurus cardiaca L. vaistinės 

augalinės žaliavos gaminamos kraujotaką gerinančios tinktūros [7]. Anksčiau atliktuose tyrimuose 

Leonurus cardiaca L. ir Leonurus sibiricus L. vaistinėje augalinė žaliavoje buvo nustatyta biologiškai 

aktyvių medžiagų kiekinė sudėtis ir antioksidantinis aktyvumas, tačiau nebuvo atlikti cheminių junginių 

kokybinės – kiekinės sudėties palyginamieji tyrimai. Ypatingai ribotas kiekis tyrimų, įvertinančių 

sukatžolių žolės priešmikrobinį aktyvumą. Šio tyrimo tikslas nustatyti ir palyginti Leonurus cardiaca L. 

ir Leonurus sibiricus L. ištraukų, kurių žaliava surinkta iš skirtingų augaviečių, kiekinę polifenolinių 

junginių sudėtį, įvertinti antioksidantinį ir priešmikrobinį aktyvumą (in vitro), bei nustatyti ryšį tarp 

polifenolinių junginių ir priešmikrobinio aktyvumo. 
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DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Darbo tikslas – nustatyti ir palyginti skirtingose augavietėse užaugintų Leonurus cardiaca L. ir 

Leonurus sibiricus L. vaistinės augalinės žaliavos polifenolinių junginių kokybinę – kiekinę sudėtį bei 

antioksidantinį ir priešmikrobinį poveikius. 

 

Darbo uždaviniai: 

1. Atlikti Leonurus cardiaca L. ir Leonurus sibiricus L. vaistinės augalinės žaliavos polifenolinių 

junginių kokybinę – kiekinę analizę.  

2. Atlikti Leonurus cardiaca L. ir Leonurus sibiricus L. vaistinės augalinės žaliavos bendro 

fenolinių junginių, flavonoidų ir hidroksicinamono rūgšties darinių kiekinę analizę. 

3. Nustatyti Leonurus sibiricus L. ir Leonurus cardiaca L. vaistinės augalinės žaliavos 

antioksidantinį aktyvumą. 

4. Palyginti bendro fenolinių junginių, flavonoidų, hidroksicinamono rūgšties darinių kiekinės 

sudėties bei antioksidantinio aktyvumo įvairavimą tarp Leonurus sibiricus L. ir Leonurus 

cardiaca L. rūšių ir skirtingų augaviečių.  

5. Nustatyti Leonurus sibiricus L. ir Leonurus cardiaca L. žolės vandeninių, etanolinių, 

metanolinių ištraukų priešmikrobinį aktyvumą ir įvertinti skirtingos sukatžolių rūšies bei 

augavietės įtaką priešmikrobiniam poveikiui.  

6. Palyginti Leonurus sibiricus L. ir Leonurus cardiaca L. ištraukų priešmikrobinį aktyvumą su 

vaistinėje augalinėje žaliavoje nustatytu bendru fenolinių junginių, flavonoidų ir 

hidroksicinamono rūgšties darinių kiekiu. 
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1. LITERATŪROS APŽVALGA 

1.1. Notrelinių (Lamiaceae L.) šeimos augalų apibūdinimas 

Notrelinių (Lamiaceae) augalų šeima apima apie 236 augalų gentis ir 6900–7200 rūšis, 

pasižymi didele įvairove ir kosmopolitiniu pasiskirstymu [8, 9]. Šiai šeimai priklauso žoliniai augalai, 

krūmai, kurie dažniausiai pasižymi aromatingu kvapu. Dėl savo intensyvaus skonio ir kvapo notrelinių 

šeimos augalai naudojami maisto, parfumerijos ir kosmetikos bei farmacijos pramonėje [10]. Tradicinėje 

medicinoje Lamiaceae L. šeimos augalinės žaliavos vartojamos dėl savo gydomųjų ir profilaktinių 

savybių. Skiriamieji notrelinių šeimos augalų morfologiniai požymiai– keturbriaunis stiebas ir ant jo 

išsidėstę priešiniai lapai, žiedai – zigomorfiniai, su penkiais sujungtais taurėlapiais ir vainiklapiais, 

dažniausiai dvilyčiai [8, 9]. Dauguma šiai šeimai priklausančių augalų vaistinėje žaliavoje kaupia eterinį 

aliejų, kurio didžiausias kiekis randamas lapuose, tačiau nustatoma ir kitose augalų žaliavose. Notrelinių 

šeimos augalai taip pat kaupia alkaloidus, saponinus, flavonoidus, glikozidus ir kt. junginius. Dėl savo 

sudėtyje kaupiamų medžiagų Lamiaceae šeimos augalai pasižymi priešbakteriniu, antioksidantiniu, 

priešuždegiminiu, priešmikrobiniu, priešvėžiniu, spazmolitiniu poveikiais [8, 9]. 

 

 

1.2. Leonurus cardiaca L. ir Leonurus sibiricus L. augalų organų morfologiniai 

požymiai ir paplitimas 

Paprastoji sukatžolė (Leonurus cardiaca L.) ir sibirinė sukatžolė (Leonurus sibiricus L.) – 

notrelinių (Lamiaceae) šeimos atstovai, natūraliai augantys Azijoje ir Europoje, taip pat introdukuoti 

Amerikoje ir Afrikoje [6, 11]. Šie augalai gali būti vienmečiai, dvimečiai arba daugiamečiai. 

Paprastoji sukatžolė (Leonurus cardiaca L.) – 40–100cm aukščio žolinis augalas, kurio 

šakniastiebis trumpas, stiebas – sumedėjęs, status, šakotas, keturbriaunis, tuščiaviduris, apaugęs 

švelniais plaukeliais. Leonurus cardiaca L. augalų lapai yra skirtingi – apatiniai yra penkiaskiaučiai, 

kurių forma ovali arba apvali, vidurinėje stiebo dalyje lapai yra triskiaučiai, elipsės ar lanceto formos su 

nusmailėjusiu pagrindu, kiti – paprasti, siauri. Žiedai smulkūs, 8–10 mm ilgio, formuojantys augalo 

stiebo nusmailėjimą, vainikėlis – dvigubas, rožinės arba baltos spalvos. Vaistinė augalinė žaliava – žolė, 

surinkta žydėjimo pradžioje, žaliavos kvapas yra silpnas, savitas, skonis – kartus. Paprastoji sukatžolė 

žydi birželio–liepos mėnesiais. Leonurus cardiaca L. plačiai paplitęs žolinis augalas Pietų Azijoje, 

Vidurio ir Rytų Europoje, Skandinavijoje, Kinijoje, Mongolijoje, taip pat invazinis augalas – Šiaurės 

Amerikoje. Leonurus cardiaca L. – tai europinė rūšis, nors gimtoji šalis yra Azija, Sibire paplitusi kaip 

piktžolė [12, 13]. Sibirinė sukatžolė (Leonurus sibiricus L.) – kvapnus, žolinis augalas, labiausiai 
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paplitęs Azijoje ir Pietų Amerikoje. Stiebas – pilnaviduris, keturbriaunis, apaugęs plonais plaukeliais, 

aukštis – 40–120 cm, skersmuo – 5cm. Augalų žiedai nedideli, taurelė vamzdinės, kampuotos formos, 

6-8 mm ilgio, su plačiais trikampio formos dantukais. Vainikėlis yra baltos arba rausvos, purpurinės 

spalvos [11, 13]. Žydėjimo laikotarpis birželis–rugsėjis. Sibirinė sukatžolė paplitusi Azijos žemyne – 

Kinijoje, Korėjoje, Japonijoje ir Kambodžoje, vėliau augalas pradėtas kultivuoti ir paplito Pietų ir 

Šiaurės Amerikoje, Europoje ir Afrikoje [11, 14]. 

 

 

1.3. Leonurus cardiaca L. Leonurus sibiricus L. augalinės žaliavos fitocheminė 

sudėtis 

Sukatžolių vaistinėje augalinėje žaliavoje – žolėje, nustatyti šie junginiai: 

1. Flavonoidai (ne mažesnis kiekis nei 0,2 proc.) – pagrindiniai nustatomi junginiai: kvercetinas ir 

kemferolio O-glikozidai (rutinas, hiperozidas, kvercitrinas, izokvercitrinas, astragalinas ir 

apigeninas), C-glikozidai (viteksinas ir izoviteksinas, genkvaninas), laisvi aglikonai 

(kvercetinas, kempferolis, genkvaninas). 

2. Fenolkarboninės rūgštys – chlorogeno, kavos, p-kumaro, p-hidroksibenzoino, vanilino, ferulo ir 

fenilpropanoido glikozidas lavandulifoliozidas. 

3. Terpenai – monoterpenai (leonuridas, ajugozidas, reptozidas, galiridozidas), labdano tipo 

(leokardinas), triterpenai (ursolo ir oleanolio rūgštys) ir furano–labdano diterpenoidai 

(leokardinas). Furano–labdano tipo terpenai buvo išskirti pirmą kartą iš Leonurus sibiricus L. 

rūšies – leosibirinas ir izoleosibirinas Šiuo metu sibirinės sukatžolės (Leonurus sibiricus L.) 

augalinėje žaliavoje yra identifikuota daugiau nei 50 skirtingų labdano tipo diterpenoidų. 

4. Pirolidino tipo alkaloidai – randama iki 0,4 proc., labiausiai ištirti ir didžiausią biologinį 

aktyvumą turi leonuridinas, leonurinas (0,0068 proc.), leonurininas, stachidrinas (0,5–1,5 proc.). 

Jaunesniuose augaluose aptinkamas didesnis kiekis alkaloidų. Leonurus cardiaca L. vaistinėje 

augalinėje žaliavoje nenustatomas arba nustatomas labai mažas kiekis alkaloido leonurino. Šis 

fitocheminis ypatumas – svarbus Leonurus sibiricus L. ir Leonurus cardiaca L. rūšių atskyrimui 

5. Steroliai (0,02 proc.) – nustatyti junginiai: 𝛽-sitosterolis ir stigmasterolis. 

6. Taninai – randama apie 2 proc. [6, 11 ,12 ,13 ,15 ,16, 17]. 

7. Eterinis aliejus – 2006 metais Lietuvoje buvo atlikti tyrimai ir nustatytas paprastųjų sukatžolių 

vaistinėje žaliavoje (žolėje) eterinio aliejaus kiekis – 0,01-0,02 proc., turintis germakreno D-26-

32 proc., ß-kariofileno – 6–9 proc., alfa-humuleno – 6–9 proc. Taip pat identifikuoti kiti 49 

eterinio aliejaus junginiai [18]. 
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1.4. Leonurus cardiaca L. ir Leonurus sibiricus L. vaistinės žaliavos ir preparatų 

biologinis aktyvumas bei vartojimas medicinoje 

Leonurus sibiricus L. ir Leonurus cardiaca L. augalai daugelį metų buvo vartojami liaudies 

medicinoje. Sibirinių sukatžolių žolė vartota sutrikusio menstruacinio ciklo reguliarumui, amenorėjai, 

maliarijai, hipertenzijai, miokardo išemijai gydyti [17, 19]. Medicininėje literatūroje Leonurus cardiaca 

L. aprašyta jau X amžiuje, apibūdinant jos raminamąjį efektą ir poveikį gydant funkcinius širdies 

sutrikimus. Šios sukatžolių rūšies vaistinė augalinė žaliava taip pat vartota, esant bronchinei astmai, 

amenorėjai, virškinimo ir ginekologiniams sutrikimams [7, 15, 16]. 

Leonurus L. vaistinė augalinė žaliava pasižymi ne tik didele gausa ir įvairove kaupiamų 

cheminių junginių, bet taip pat išsiskiria ir savo biologiniu aktyvumu: priešmikrobiniu poveikiu, širdies 

ir kraujagyslių sistemą reguliuojančiu, antioksidantiniu, uždegimą ir skausmą mažinančiu, 

raminančiuoju, priešvėžiniu poveikiais [6, 11, 13, 15].  

Poveikis širdies ir kraujotakos sistemai. Sukatžolių preparatais gydomos širdies neurozės, 

isterijos, neuralgijos, aritmijos, hipertoninė liga, miokarditas, kardiosklerozė, širdies yda [12]. Tyrimais 

nustatytas vandeninių ekstraktų veikimo mechanizmas, kuris atitinka III klasės antiaritminių vaistų 

poveikį [15, 18]. Apsauginis poveikis širdies ir kraujagyslių sistemai yra siejamas su augalinėje žaliavoje 

kaupiamu alkaloidu leonurinu, pasižyminčiu dideliu biologiniu aktyvumu, išskirtinai slopinančiu 

ląstelių apoptozę, antioksidantiniu, priešuždegiminiu poveikiais. Leonurinas veikia skirtingais 

mechanizmais ir sukelia širdį apsaugantį efektą [6, 19]. Chen, Kwan (2001) atliktų tyrimų duomenimis 

leonurinas in vitro skatino vazodilataciją, veikdamas Ca2+ kanalus – sumažino intraląstelinio Ca2+ kiekį 

[20]. Taip pat poveikis širdies ir kraujagyslių sistemai siejamas su intraląstelinės Ca2+ perkrovos 

slopinimu, apoptozės genų sumažėjimu. Liu ir kiti (2010) atliko tyrimą su išemijos paveiktomis žiurkių 

širdimis ir nustatė, kad leonurinas koreguoja su apoptoze susijusių baltymų Bcl-2/Bax santykį ir taip 

slopina apoptozę bei galimą išeminę pažaidą po miokardo infarkto [21]. Remiantis ankstesniais tyrimais, 

leonurinas reikšmingai pagerino širdies funkciją ir sumažino plaučių apkrovą po lėtinės miokardo 

išemijos, didindamas anti-apoptotinių žymenų kiekį (Bcl-2, VEGF) bei mažindamas apoptozinio Bax 

žymens koncentraciją ir aktyvindamas P13k/Akt signalinį kelią in vitro, kuris atsakingas už ląstelių 

išgyvenimą nepalankiomis sąlygomis [22]. Leonurino apsauginis poveikis širdies ir kraujagyslių 

sistemai pasireiškia dėl anti-apoptotinio ir antioksidantinio poveikių. Leonurus cardiaca L. vaistinėje 

augalinėje žaliavoje leonurino kiekis yra mažas arba šis junginys iš viso nenustatomas, tačiau Leonurus 

cardiaca L. vaistinės augalinės žaliavos preparatai vartojami esant širdies-kraujagyslių sistemos 

sutrikimams, todėl mažai tikėtina, kad už šios rūšies aktyvumą yra atsakingas tik vienas junginys. 

Alkaloidas stachidrinas, kurio didelis kiekis nustatytas Leonurus L. žaliavoje, taip pat pasižymi poveikiu 

širdies–kraujagyslių sistemai [6]. Išvalytais ekstraktais, pagamintais iš Leonurus cardiaca L. vaistinės 



 

 

14 

augalinė žaliavos – žolės, buvo paveiktos izoliuotos triušių širdys. Tyrimo metu nustatytas sumažėjęs 

kairiojo skilvelio spaudimas, pailgėję QT ir PT intervalai. Leonurus cardiaca L. vaistinė augalinė žaliava 

pailgino miokardo ląstelių veikimo potencialo trukmę ir refrakterinį periodą, kurių tumpėjimas sukelia 

aritmijas. Veikiant Leonurus cardiaca L. ištraukoms, blokuojami miokardo ląstelių lėtojo (L-tipo) kalcio 

kanalai ir kalio uždelsto išlyginimo srovės (Ikr) kanalai [15, 16]. 

Antioksidantinis poveikis. Šis poveikis siejamas su galo rūgštimi, kemferoliu, kvercetinu ir 

mircetinu, kurie išgaunami iš sukatžolių žolės [12]. Antioksidantinis aktyvumas yra svarbus širdies-

kraujagyslių sistemos funkcijoms, taip pat yra sietinas su neuroprotekciniu bei priešuždegiminiu 

poveikiais. Sukatžolių žolės ekstraktuose esantys polifenoliniai junginiai, dažniausiai flavonoidai ir 

hidroksicinamono rūgšties dariniai, pasižymi antioksidantiniu poveikiu [6, 11, 15].  

Uždegimą ir skausmą mažinantis poveikis. Sukatžolių vaistinės augalinės žaliavos 

ekstraktai, kuriuose buvo furano-labdano tipo diterpenų, slopino pilvo skausmą, sukeltą acto rūgšties, 

efektyviau nei aspirinas ar acetaminofenas. Ekstraktų sudėtyje esanti ursolo rūgštis pasižymėjo 

priešuždegiminiu poveikiu [11, 15]. Shin ir kt. (2009) nustatė, kad Leonurus sibiricus L. gali reguliuoti 

uždegiminių citokinų gamybą (TNF-∝, IL-6, IL-8), taip pat slopina NF-kB (branduolio transkripcijos 

veiksnys kapa B) aktyvaciją, kas svarbu gydant uždegimines, alergines ligas [23]. Sadowska ir kt. (2017) 

atliktų tyrimų duomenimis Leonurus cardiaca L. ekstraktas reikšmingai padidino NO produkciją ir 

slopino trombocitų aktyvacijos faktorių (PAF), kurio padidėjęs aktyvumas yra siejamas su uždegiminiais 

procesais [24]. 

Sedatyvinis ir anksiolitinis poveikis. Mokslininkų atliktuose tyrimuose, panaudojant 

vandeninį sukatžolių žolės ekstraktą, pelėms pasireiškė judėjimą slopinantis poveikis[12]. Shikov ir kt. 

(2011) atliko tyrimą, kurio metu tiriamieji pacientai, sergantys I ar II laipsnio arterine hipertenzija, 

skundėsi nerimu ir miego sutrikimais. Tiriamieji buvo gydomi Leonurus cardiaca L. aliejiniu ekstraktu. 

Teigiamas poveikis (emocinis stabilumas, pykčio sumažėjimas, rečiau pasitaikantis galvos skausmas, 

mieguistumo sumažėjimas, aktyvumo padidėjimas) pasireiškė savaitę anksčiau tiems asmenims, kurie 

sirgo I laipsnio arterine hipertenzija. Stebėtas reikšmingas pokytis, slopinant nerimo ir depresijos 

simptomus, kuris nustatytas – 32 proc. tiriamųjų, vidutinis pokytis, slopinant nerimo ir depresijos 

simptomus, nustatytas – 48 proc. tiriamųjų [25]. Manoma, kad paprastųjų sukatžolių raminantis poveikis 

pasireiškė dėl vaistinėje augalinėje žaliavoje kaupiamų iridoidų [6]. Remiantis atliktais tyrimais, 

Leonurus sibiricus L. metanoliniai ekstraktai taip pat turėjo vidutinį prolilo oligopeptidazę ( POP) 

slopinantį poveikį. Šis poveikis yra siejamas su Leonurus sibiricus L. vaistinėje augalinėje žaliavoje 

kaupiamu b-sitosterolio glikozidu ir leojaponinu. Prolilo oligopeptidazė (POP) – svarbus fermentas 

centrinėje nervų sistemoje ir yra susijęs su įvairiomis neuropsichinėmis ligomis (depresija, šizofrenija ) 

[26].  
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Priešvėžinis poveikis. Už priešvėžinį poveikį atsakingi furano diterpenų laktonai – LS-1, LS-

2, leonotininas, leonotinas, dubiinas ir nepetefuranas, išskirti iš Leonurus sibiricus L. vaistinės augalinės 

žaliavos (žolės). Tyrimuose nustatytas furano diterpeno laktonų citotoksinis poveikis prieš leukemijos 

ląsteles (in vitro) [6]. Buvo atlikti tyrimai su Leonurus sibiricus L. šaknų ekstraktu ir Leonurus sibiricus 

L. modifikuotu ekstraktu (užkrečiant sukatžolių ūglius (in vitro) A. rihizogenes paderme A4), vertinant 

poveikį gliomos ląstelėms. Sitarek ir kt. (2018) tyrimo metu nustatė, jog modifikuotas Leonurus sibiricus 

L. šaknų ekstraktas, kurio žaliava prieš ekstrakto gamybą buvo paveikta A.rhizogenes, turėjo 

antiproliferacinį poveikį gliomos ląstelėms ir sukėlė apoptozę įvairioms gliomos ląstelių rūšims (I-III). 

Taip pat sustiprino S ir G2/M ląstelių ciklo fazes, pakeitė mRNR faktorių aktyvumą (Bax, Bcl-2, p53, 

Cas-3, Cas-8, Cas-9). Šie rodikliai susiję su apoptozės mechanizmu [27]. 

Priešmikrobinis poveikis. Leonurus cardiaca L.ir Leonurus sibiricus L. ištraukos pasižymi 

priešmikrobiniu poveikiu. Poveikį nulemia biologiškai aktyvios medžiagos – labdano tipo diterpenai. 

Vaistinės augalinės žaliavos ekstraktai veikia Gram- ir Gram+ bakterijas, grybelius ir virusus. [15, 28, 

29]. Skirtingos ištraukos, pagamintos iš sukatžolių vaistinės augalinės žaliavos, turi nevienodą 

priešmikrobinį poveikį, kuris priklauso nuo gamybai naudojamo ekstrahento. Dažniausiai sukatžolių 

vaistinė augalinė žaliava ekstrahuojama šiais tirpikliais: vandeniu, etanoliu, anglies tetrachloridu, 

metanoliu, chloroformu [6, 19, 30, 31]. Soberon J.R. ir kt. (2007) tyrė Leonurus sibiricus L. vaistinės 

augalinės žaliavos (žolės) priešmikrobinį poveikį, taip pat įvertino skirtingų vaistinių formų (užpilo, 

nuoviro ir tinktūros) įtaką priešmikrobiniam aktyvumui. Leonurus sibiricus L. žolės etanolinės tinktūros 

veikė visus tiriamus mikroorganizmus. Vandeniniai Leonurus sibiricus L. ekstraktai (nuoviras ir užpilas) 

– pasižymėjo silpnu poveikiu mikroorganizmams, nuoviras veikė – M. morganii, P. mirabilis, P. 

aeruginosa, S. aureus, o užpilas – K. pneumoniae [31]. Etanolinės tinktūros, pagamintos iš Leonurus 

sibiricus L. veikė: A. freundii, E. cloacae, E.coli, B. subtilis, K. pneumoniae, P. aeruginosa, P. mirabilis, 

S. aureus, E. faecali, C. albicans, S. aureus, P. aeruginosa, metanolio ekstraktai – S.aureus, S.pyogenes, 

E.coli, P.aeruginosa, B.subtilis, S.epidermidis, chloroformo – S. aureus, S. epidermis, St. pyogenes, 

E.coli, S.boydii, anglies tetrachlorido ekstraktas – S. aureus, S. epidermis, St. pyogenes, E.coli, S.boydio 

[19, 30, 31]. Micota ir kt. (2014) nustatė, jog Leonurus cardiaca L. ekstraktas ir ursolo rūgštis (išskirta 

iš Leonurus cardiaca L. vaistinės augalinės žaliavos) veikia Staphylococcus aureus padermių adhezines 

savybes, slopina šio mikroorganizmo virulentiškumą. Nustatyta, jog paprastųjų sukatžolių žolės 

ekstrakto minimali veikimo koncentracija (MIC) – 6 mg/ml, o ursolo rūgšties – 0,25 mg/ml [30]. 
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1.5. Antioksidantinis poveikis ir jo aktyvumo nustatymo metodai 

Oksidacijos – redukcijos reakcijų metu susidaro reaktyviojo deguonies (ROS) ir reaktyviojo 

azoto (RNS) formos. RNS ir ROS gali veikti dvejopai žmogaus organizmą – būti naudingos arba 

kenksmingos. Esant mažam arba vidutiniam kiekiui minėtų reaktyvių formų, jos pasižymi naudingomis 

savybėmis – ląstelių signalų perdavimo ir imuninėmis funkcijomis. Rūkymas, alkoholio vartojimas, 

radiacija, aplinkoje esančios toksinės medžiagos didina ROS/RNS koncentracija. Didėlės ROS/RNS 

koncentracijos yra kenksmingos, nes sukelia oksidacinį stresą, sutrikdo ląstelių funkcijas, sukelia lipidų 

ir baltymų oksidaciją ląstelėse [32, 33]. Oksidacinis stresas sąlygoja senėjimo procesą, širdies ir 

kraujagyslių, neurodegeneracinių bei kitų uždegiminių ligų atsiradimą ir progresavimą.  

Antioksidantai gali būti sintetiniai ir natūralūs. Ankstesni tyrimai įrodė, jog sintetiniai 

antioksidantai (butilintas hidroksitoluenas ir butilintas hidroksianizolis) gali sukelti kepenų pažeidimus 

arba karcinogenezę, todėl didelis mokslininkų dėmesys skirtas natūraliems antioksidantams [34]. 

Vaisiai, daržovės, žolelės, grūdai yra natūralių antioksidantų šaltinis. Antioksidantiniu poveikiu 

pasižymi fenoliniai junginiai, karotinoidai, vitaminai (E, C, B grupės) ir kt. [34, 35]. Antioksidantinės 

medžiagos veikia skirtingai: tiesiogiai – jungiasi su laisvaisiais radikalais ir mažina oksidacinę pažaidą, 

mažėja ROS/RNS kiekis, netiesiogiai – slopinant fementus (NADPH oksidazę ir ksantino oksidazę), 

kurie regeneruoja laisvuosius radikalus, arba aktyvinant fermentus (superoksido dismutazę, katalazę, 

gliutationo peroksidazę), kurie yra svarbūs apsaugai nuo laisvųjų radikalų [34, 35, 36]. 

Antioksidantinis aktyvumas svarbus kriterijus vertinant žaliavą. Šis aktyvumas nustatomas 

naudojant biologines sistemas (ląstelių kultūras, gyvūnų modelius), tačiau šie tyrimai yra brangūs ir 

netikslingi pirminiam preaparato antioksidantinio aktyvumo vertinimui. Dažniausiai pirminiame 

antioksidantinio aktyvumo tyrime naudojami spektrofotometriniai metodai, kurių atlikimo metodikos 

paprastesnės ir pigesnės [36]. 

 

 

1.5.1. Antioksidantinio aktyvumo nustatymo metodai 

Antioksidantinio aktyvumo nustatymo metodai yra skirstomi į spektrofotometrinius, 

elektrocheminius ir chromatografinius.  

• Spektrofotometriniai metodai 

Antioksidantų poveikis yra skirtingas, vieni ROS/RNS formas inaktyvuoja vandenilio atomo 

perdavimo (HAT) reakcijomis, kiti – elektronų perdavimo (SET) reakcijomis [37, 38, 39]. DPPH 

radikalų ir ABTS radikalų–katijonų surišimo įvertinimas, FRAP (geležies) ir CUPRAC (vario) jonų 
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redukcijos antioksidantinio aktyvumo nustatymas – dažniausiai naudojami spektrofotometriniai 

metodai, kurie yra pagrįsti elektronų perdavimu (SET) [37]. 

DPPH radikalų surišimo metodas. DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) – stabilusis laisvasis 

radikalas. Šių radikalų nereikia aktyvinti prieš tirpinant. Tirpalo spalva yra violetinės spalvos. DPPH• 

reaguojant su antioksidantu, kuris yra vandenilio donoras, susidaro molekulinė DPPH forma, įvyksta 

violetinės spalvos pokytis į gelsvą. DPPH gebėjimas surišti radikalus nustatomas matuojant absorbcijos 

sumažėjimą esant 515-528 nm šviesos bangos ilgiui [37, 38]. DPPH metodas nėra tikslus kai tiriami 

preparatai, kurių sudėtyje yra antocianidinų, dėl tirpalų spalvų panašumo antioksidantinis aktyvumas 

nustatomas mažesnis. Šis metodas jautrus rūgštiniam pH. DPPH radikalų surišimo metodo privalumas: 

paprastas, greitas, geras tyrimo rezultatų pakartojamumas. 

ABTS radikalų–katijonų surišimo metodas. ABTS (2,2‘-azino-bis-(3-etilbenztiazolino-6-

sulfono rūgštis) oksiduojant kalio persulfatu ar mangano dioksidu, gaunamas ABTS•+ radikalas. Tirpalo 

spalva melsvai žalsva, absorbcijos pokytis stebimas esant 743nm šviesos bangos ilgiui [38]. ABTS 

metodas yra pranašesnis nei DPPH, nes jis gali būti taikomas esant skirtingoms preparatų pH reikšmėms, 

su mėginiu sureaguoja per 30 minučių, priešingai DPPH reagentas – per keletą valandų. ABTS radikalas 

tirpsta vandenyje ir organiniuose tirpikliuose, todėl galima nustatyti hidrofilinius ir lipofilinius 

junginius. Metodo trūkumai: ilgas pasiruošimo laikas, ABTS radikalas nėra stabilus, prastas rezultatų 

pakartojamumas [34, 39]. 

FRAP metodas. Šiuo metodu įvertinama kaip antioksidantai geba rūgščioje terpėje redukuoti 

trivalentės geležies kompleksą TPTZ (2,4,6-tri-(2- piridil)-1,3,5-triaziną) į dvivalentės geležies. Tirpalo 

spalva intensyviai mėlyna, absorbcija matuoja esant 593nm šviesos bangos ilgiui. FRAP metodo 

pasiruošimas yra ilgesnis nei ABTS ar DPPH, tačiau metodas yra nebrangus, paprastas, nereikalaujantis 

išskirtinių cheminių medžiagų, geras rezultatų pakartojamumas [35, 37, 38, 39]. 

CUPRAC metodas. Tai redukcijos procesas, kurio metu sąveikaujant vario neokuproino 

kompleksui (Cu(II)-Nc) su antioksidantu, susidaro chromogeninis vienvalentis vario (Cu(I)-Nc) 

junginys. Susidariusio geltonai–oranžinės spalvos komplekso absorbcija išmatuojama esant 450nm 

šviesos bangos ilgiui. Šis metodas paprastas, universalus, gerai reaguoja su lipofiliniais ir hidrofiliniais 

antioksidantais, taip pat CUPRAC reagentas stabilesnis nei ABTS ar DPPH [34, 35]. 

• Elektrocheminiai metodai 

Elektrocheminiai tyrimo metodai sulaukia didelio susidomėjimo siekiant nustatyti bendrą 

redukcinę antioksidantų jėgą, taip pat dėl galimybės nustatyti mažos molekulinės masės antioksidantus. 

Elektrocheminių metodų privalumai: greiti, paprasti, pigūs, galimybė tirti ir spalvotus tirpalus. 

Dažniausiai taikomi metodai yra ciklinė voltametrija ir biamperometrija, kiti metodai – amperometrija, 

diferencinio impulso voltametrija, kvadratinės bangos voltametrija, chronoamperometrija [35, 40]. 

• Chromatografiniai metodai 
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Dažniausiai antioksidantinio aktyvumo įvertinimui naudojami chromatografiniai metodai yra 

efektyvioji skysčių chromatografija (ESC) ir dujų chromatografija. Dujų chromatografija naudojama 

junginių atskyrimui ir analizei, junginių atskyrimas yra vykdomas tarp dviejų fazių – skystos 

nejudančios fazės (mikroskopinis sluoksnis skysčio ar polimero) ir dujų judančios fazės (inertinės ar 

nereaktyvios dujos). Naudojami detektoriai – liepsnos jonizacijos ir šilumos laidumo detektoriai. 

Efektyvioji skysčių chromatografija (ESC) – gali būti normalios ir atvirkštinės fazės. Normalios fazės 

ESC naudoja polinę nejudančią fazę ir nepolinę, nevandeninę judančią fazę. Atvirkštinės fazės ESC 

išsiskiria tuo, jog naudojami nepoliniai sorbentai (oktadecilsilikagelis, oktilsilikagelis) ir polinės judrios 

fazės. Naudojami detektoriai – UV-VIS, fluorescenciniai, masių spektrometriniai, elektrocheminiai [34, 

35, 41]. Taikant chromatografinius metodus lengvai identifikuojami junginiai ir jų kiekiai, tačiau 

metodas yra sudėtingas, reikalaujantis brangios aparatūros. 

 

 

1.6. Priešmikrobinis aktyvumas ir jo nustatymo metodai 

Didėjantis mikroorganizmų atsparumas antibiotikams yra aktuali viso pasaulio problema. Pagal 

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) naujos priešmikrobinės stebėjimo sistemos (GLASS) duomenis 

– atsparumas antibiotikams yra paplitęs labai plačiai – 500 000 žmonių, turinčių bakterines infekcijas, 

turi atsparumą priešbakteriams vaistams. PSO įvardija, jog dažniausiai pasitaikančios atsparios 

bakterijos yra E. coli, K. pneumoniae, S. aureus ir St. pneumoniae. Nuolat yra atliekami priešmikrobinio 

aktyvumo tyrimai su augalinėmis vaistinėmis žaliavomis, siekiant atrasti medžiagas naujų 

priešbakterinių vaistų kūrimui [42]. Priešmikrobinio aktyvumo nustatymo metodai yra itin svarbūs, 

tiriant augalinių preparatų antiseptinį potencialą. Daugelis laboratorinių metodų yra taikomi 

priešmikrobinio aktyvumo nustatymui arba jo stiprumo įvertinimui. Dažniausiai naudojami ir 

paprasčiausiai atliekami metodai – diskų difuzijos ir „Broth“ ar agaro paskiedimo. Priešmikrobinio 

aktyvumo metodus galima skirtyti į kokybinius ir kiekinius [43, 44]. 

 

 

1.6.1. Kokybiniai priešmikrobinio aktyvumo nustatymo metodai 

Dažniausiai taikomas kokybinis priešmikrobinio tyrimo metodas yra diskų difuzijos. Diskų 

difuzijos metodas – oficialus priešmikrobinio aktyvumo nustatymo metodas, kuris yra taikomas 

daugelyje klinikinių mikrobiologijos laboratorijų. Taikant diskų difuzijos metodą yra naudojami 6 mm 

diametro diskai, kurie yra paveikiami žinomos koncentracijos priešmikrobine medžiaga, ir patalpinami 

lėkštelėse ant bakterijomis padengto agaro paviršiaus. Diskų skaičius vienoje lėkštelėje yra ribotas (6–
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12), atsižvelgiama į lėkštelės dydį, svarbu, kad veikimo zonos nesusisiektų. Lėkštelės yra patalpinamos 

į termostatą, taikomos sąlygos atsižvelgiant į tiriamus mikroorganizmus. Teisingai atlikus tyrimą 

gaunamos veikimo zonos aplink kiekvieną diską, kurios išmatuojamos liniuote, kuo tiksliau. 

Slopinamosios zonos diametras parodo mikroorganizmų jautrumą priešmikrobinei medžiagai. Diskų 

difuzijos tyrimo trūkumai: kokybinis tyrimas, kurį atlikus nenustatoma minimali slopinanti 

koncentracija MSK. Visgi, tyrimas turi privalumų – paprastas, greitas, pigus, nereikalaujanti daug 

įrangos, galimybė įvertinti mikroorganizmų jautrumą įvairioms medžiagoms. Kitas priešmikrobinio 

aktyvumo kokybinės analizės metodas, kuris yra dažnai taikomas tiriant augalinius ekstraktus – agaro 

„Šulinėlių“ difuzijos metodas. Metodas panašus į diskų difuzijos metodą ir pasižymi tokiais pačiais 

privalumais ir trūkumais, skiriasi tuo, kad yra naudojami ~8 mm šulinėliai, kurie patalpinami į lėkštelę 

su bakterijomis padengtu agaro sluoksniu. Šulinėliai pripildomi tiriamosios priešmikrobinės medžiagos 

(~100µl). Tada lėkštelės laikomos termostate, sąlygos parenkamos atsižvelgiant į tiriamus 

mikroorganizmus. Mikroorganizmų jautrumas įvertinamas analizuojant mikroorganizmų inhibicines 

zonas, susidariusias aplink kiekvieną šulinėlį [44, 45]. 

 

 

1.6.2. Kiekiniai priešmikrobinio tyrimo metodai 

Praskiedimo metodai yra vieni tinkamiausių metodų kiekinėje tiriamųjų priešmikrobinių 

medžiagų analizėje vertinant minimalią slopinančią koncentraciją (MSK). Gali būti taikomas agaro arba 

sultinio praskiedimo metodas.  

„Broth” praskiedimo metodas – vienas paprasčiausių ir seniausiai naudojamų priešmikrobinio 

jautrumo testų. Tyrimo metu į mėgintuvėlius su sultiniu, įpilama skirtingų koncentracijų priešmikrobinė 

medžiaga. Gali būti taikomi makropraskiedimai, kai tiriamuosiuose vamzdeliuose praskiedimo tūris ≥ 2 

ml, ir mikropraskiedimai – naudojamas mažesnis tūris sultinio ir 96- šulinėlių mikrotitravimo lėkštelės. 

Mėgintuvėliai ar mikrotitravimo lėkštelės inkubuojamos atsižvelgiant į tiriamuosius mikroorganizmus. 

Bakterijos inkubuojamos 12–24 valandas, 35–37 oC temperatūroje, mielės ir grybai – 48–96 valandas, 

25–28 oC temperatūroje. Po inkubacijos stebima, kuriuose mėgintuvėliuose ar mikrotitravimo lėkštelėse 

nebuvo matomo mikroorganizmų augimo, tai laikoma MSK. Taikant makropraskiedimus yra didesnė 

galimybė netikslumų atsiradimui, metodas varginantis ir ilgiau trunkantis nei mikropraskiedimų, kai 

naudojama jau mikrotitravimo lėkštelė. Mikropraskiedimų metodas yra ekonomiškesnis, greitesnis, 

paprastesnis. „Broth” metodo privalumas – paprastumas ir minimalios slopinančios koncentracijos 

nustatymas. Trūkumas – tyrimas trunka ilgai [44, 45, 46]. 

Taikant agaro praskiedimo metodą – skirtingos koncentracijos tiriamoji priešmikrobinė 

medžiaga praskiedžiama lėkštelėse su išlydytu agaru, gerai išmaišoma ir paliekama sustingti. Agarui 
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sustingus ant jo paviršiaus sterilia lazdele sėjami mikroorganizmai. Lėkštelė inkubuojama atsižvelgiant 

į tiriamus mikroorganizmus. Po inkubavimo galima nustatyti MSK stebint vizualiai lėkštelės vietas, 

kuriose nebuvo mikroorganizmų augimo. Tyrimas yra itin patogus, nes vienoje lėkštelėje galima sėti net 

po keletą mikroorganizmų padermių, taip pat nustatoma MSK. Agaro praskiedimo metodas yra 

tikslesnis nei diskų difuzijos ir „Broth” praskiedimo metodas. Visgi, tyrimas užima daug laiko, ypatingai 

pasiruošimas jam, taip pat tyrimui reikalingos didelės medžiagų sąnaudos [44, 45, 46]. 
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2. TYRIMO METODIKA 

2.1. Tyrimo objektas 

Tyrimo metu buvo naudota paprastųjų sukatžolių (Leonurus cardiaca L.) ir sibirinių sukatžolių 

(Leonurus sibiricus L.) vaistinė augalinė žaliava – žolė. Vaistinės augalinės žaliavos buvo surinktos 

skirtingose augavietėse žydėjimo metu:  

1. Leonurus cardiaca L. – Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo Vaistinių augalų skyriuje 

Kaune (2017-07-03); 

2. Leonurus cardiaca L. – Gyvolių kaimo apylinkėse, Mažeikių rajone (2017-07-10); 

3. Leonurus sibiricus L. – Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo Vaistinių augalų skyriuje, 

Kaune (2017-07-03); 

4. Leonurus sibiricus L. – pietvakarinės Pueblos valstijos dalies apylinkėse, Meksikoje (2016-01-25). 

Surinkta vaistinė augalinė žaliava džiovinta 20 °C–22 °C temperatūroje, gerai vėdinamoje 

patalpoje, apsaugant nuo tiesioginių saulės spindulių.  

 
 
2.2. Tyrimo metu naudoti reagentai 

Tyrimo metu buvo naudota: etanolis (96 proc. (v/v), AB „Stumbras“, Kaunas, Lietuva); 

metanolis (³99,9 proc, SIGMA-ALDRICH, Vokietija); išgrynintas dejonizuotas vanduo (18,2 mΩ/cm), 

ruoštas „Millipore“ (JAV) vandens valymo sistema); Folin – Ciocalteu reagentas („SigmaAldrich“, 

JAV); natrio karbonatas, galo rūgštis, natrio hidroksidas, rutino standartas („Carl Roth GmbH& Co”, 

Vokietija); 6-hidroksi-2,5,7,8-tetrametilchroman-2-karboksilo rūgšties standartas (Trolox), acto rūgštis, 

heksametilentetraminas („Lachema“ Čekija), aliuminio chloridas, ABTS (2-2’-azino-bis(3-

etilbenzotiazolino-6-sulfono rūgštis), vandenilio chlorido rūgštis („Sigma-Aldrich, Vokietija); natrio 

acetatas („Scharlau“, Ispanija); DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazilas), kalio persulfatas, TPTZ („Carl 

Roth, Karlsruhe“, Vokietija); geležies (III) chlorido heksahidratas („Vaseline–Fabrik Themania“, 

Vokietija). 

 

 

2.3. Tyrimo metu naudota aparatūra 

Sukatžolių vaistinė augalinė žaliava – žolė, buvo susmulkinta elektriniu malūnėliu „Retsch GM 

200” (Vokietija). Naudotos elektroninės analitinės svarstyklės „Shimadzu Auw 120 D” (Vokietija). 
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Bendras fenolinių junginių kiekis, bendras flavonoidų kiekis, hidroksicinamono rūgšties darinių kiekis, 

antioksidantinis aktyvumas buvo nustatyti UV–regimosios šviesos spektrofotometru „M550” 

(„Spectronic CamSpec, JK). Tyrimams naudotos 1 cm skersmens kvarcinės kiuvetės. Fenoliniai 

junginiai identifikuoti, naudojant ultra efektyviosios skysčių chromatografijos sistemą („Waters“, JAV) 

su tandeminiu masių spektrometru („Xevo“, „Waters“, JAV). 

 

 

2.4. Tiriamųjų ištraukų gamyba 

Leonurus sibiricus L. ir Leonurus cardiaca L. vaistinė augalinė žaliava buvo susmulkinta, 

remiantis Europos farmakopėja (³95 proc. 1400 μm dydžio dalelės, remiantis Ph.Eur. 2.9.12). 

Analitinėmis svarstyklėmis buvo pasvertas tikslus susmulkintos žaliavos kiekis – 5 gramai. Naudojant 

susmulkintą žaliavą pagamintos vandeninės ištraukos – atsverta susmulkinta sukatžolių žolė užpilta 30 

ml išgryninto dejonizuoto vandens ir kaitinta vandens vonelėje iki užvirimo, po to paliekant 20 minučių 

20 °C ± 2 °C temperatūroje. Gautos vandeninės ištraukos filtruotos per 0,2 μm porų dydžio popierinį 

filtrą [31]. 

Metanolinių ir etanolinių sukatžolių žolės ištraukų gamybai taikytas perkoliacijos metodas. 

Pagaminta po 30 ml ištraukų. Jų gamybai naudoti šie ekstrahentai – 80 proc. metanolis ir 70 proc. 

etanolis. Ekstrahuojama sukatžolių vaistinė augalinė žaliava – žolė, sumaišyta su nedideliu tūriu 

ekstrahento (metanolio ar etanolio) bei sandariai uždarius palikta išbrinkti. Išbrinkusi žaliava pakrauta į 

perkoliatorių ir užpilta ekstrahentu, kad virš žaliavos jo sluoksnis būtų apie 8–10 mm. Pakrautas 

perkoliatorius uždengtas ir paliktas 24 valandoms 20 °C ± 2 °C temperatūroje, po to atsukus 

perkoliatoriaus čiaupą surinkta ištrauka (0,5ml//min greičiu), vis pripilant į perkoliatorių reikiamą tūrį 

ekstrahento. Pasirinktas ištraukų gamybos metodas yra efektyvus, nes žaliava ekstrahuota vis naujomis 

porcijomis tirpiklio, užtikrinant pilnesnę biologiškai aktyvių medžiagų ekstrakciją. Ištraukų gamybos 

sąlygos ir metodas buvo parinktas, atsižvelgiant į anksčiau atliktus tyrimus [7]. 

 

 

2.5. Tyrimo metodai 

2.5.1. Vaistinės augalinės žaliavos nuodžiūvio nustatymas 

Leonurus sibiricus L. ir Leonurus cardiaca L. vaistinės augalinės žaliavos (žolės) nuodžiūvio 

nustatymas atliktas, remiantis Europos farmakopėjoje (Ph. Eur. 2.2.32) nurodyta metodika. Atsvertas 

1 g susmulkintos žaliavos, kuri džiovinta 105 oC temperatūroje iki nekintančios masės. Nustatytas 
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vaistinės augalinės žaliavos nuodžiūvis turi atitikti leidžiamas ribas <12 proc. [47]. Gauti žaliavos 

nuodžiūvio rezultatai perskaičiuoti absoliučiai sausos žaliavos masei: 

𝑚 =
𝑚1	 × 	𝑚(𝑝𝑟𝑜𝑐. )

100  

𝑚 – absoliučiai sausos žaliavos masė; 

𝑚 1 – atsvertas augalinės žaliavos kiekis, naudotas ištraukos gamybai; 

𝑚 proc. – absoliučiai sausos augalinės žaliavos kiekis, išreikštas procentais. 

 

 

2.5.2. Kiekinis – kokybinis fenolinių junginių nustatymas, taikant ultra 

efektyviosios skysčių chromatografijos su masių spektrometrija 

(UESC– MS) metodą 

Leonurus L. žolės fenolinių junginių kokybinė – kiekinė analizė metanolinėse ištraukose 

atlikta, taikant ultra-efektyviosios skysčių chromatografijos ir masių spektrometrijos metodą. Ši 

metodika aprašyta ir validuota 2018 metais Gonzalez – Burgos E. ir kitų tyrėjų [48]. 

 

 

2.5.3. Bendro fenolinių junginių kiekio nustatymas  

Bendram fenolinių junginių kiekio nustatymui taikytas UV-VIS spektrofotometrinis Folin-

Ciocalteu metodas. Tyrimui naudoti 10 kartų praskiestas Folin-Ciocalteu reagentas ir 7,5 proc. natrio 

karbonato tirpalas [49]. 1 ml kiekvieno tiriamojo mėginio sumaišytas su 5 ml Folin–Ciocalteu reagento 

ir 4 ml 7,5 proc. Na2CO3 tirpalo [50]. Palyginamojo tirpalo gamybai (kontrolei) naudota – 1ml 80 proc. 

metanolio, sumaišant su 5 ml Folin-Ciocalteu reagento ir 4 ml 7,5 proc. Na2CO3 tirpalo [50]. 

Tiriamieji mėginiai 60 minučių laikyti tamsioje vietoje 20 °C ± 2 °C temperatūroje. Po to 

spektrofotometru išmatuota absorbcija, esant 765 nm šviesos bangos ilgiui [49]. 

Identiška procedūra atlikta matuojant standarto – galo rūgšties, skirtingų koncentracijų (0,1, 

0,25, 0,5, 0,75, 1 mg/ml), tirpalų absorbciją. Pagal gautus galo rūgšties tirpalų absorbcijos rezultatus 

sudarytas kalibracinis grafikas. Iš šio grafiko gauta tiesinė regresijos lygtis: 

𝒚 = 𝟎, 𝟖𝟕𝟑𝟔𝒙 + 𝟎, 𝟎𝟒𝟒;	𝑹𝟐 = 𝟎, 𝟗𝟗𝟕, kurioje y = absorbcijos dydis, x –sukatžolių žolės ištraukų 

bendras fenolinių junginių kiekis, išreikštas GRE (galo rūgšties ekvivalentu) mg/ml. Remiantis šia 

lygtimi, apskaičiuotas bendras fenolinių junginių kiekis tiriamosiose metanolinėse sukatžolių žolės 

ištraukose (GRE mg/g sausos augalinės žaliavos masės). 
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2.5.4. Flavonoidų kiekio nustatymas  

Flavonoidų kiekis tiriamuose mėginiuose nustatytas spektrofotometriniu metodu. Pagamintas 

tyrimui reikalingas reagentas, sumaišius 60 ml 99,96 proc. metanolio, 3 ml 33 proc. acto rūgšties, 12 ml 

5 proc. heksametilentetramino, 9 ml 10 proc. aliuminio chlorido ir 60 ml išgryninto dejonizuoto vandens. 

Pagamintas reagentas laikytas šaldytuve. Analizei paruošti tiriamieji mėginiai – į 1920 μl pagaminto 

reagento įpilta po 80 μl tiriamojo mėginio (sukatžolių žolės metanolinės ištraukos), sumaišyta ir palikta 

30 minučių. Taip pat paruoštas ir palyginamasis tirpalas: į 1920 μl pagaminto reagento įpilta 80 μl 

80 proc. metanolio, sumaišyta ir palikta 30 minučių. 

Spektrofotometru atlikti tirpalų absorbcijos matavimai esant 407 nm šviesos bangos ilgiui [51].  

Identiška procedūra vykdyta matuojant standarto rutino skirtingų koncentracijų (0,03125, 0,0625, 0,125, 

0,25, 0,5. 1 mg/ml) tirpalų absorbciją. Iš gautų rutino tirpalų absorbcijos rezultatų sudarytas kalibracinis 

grafikas. Iš šio grafiko gauta tiesinė regresijos lygtis: 𝒚 = 𝟎, 𝟔𝟖𝟐𝟑𝒙 + 𝟎, 𝟎𝟐𝟗𝟗;	𝑹𝟐 = 𝟎, 𝟗𝟗𝟒𝟒, kurioje 

y = absorbcijos dydis, x – bendras žolės ištraukų fenolinių junginių kiekis išreikštas RE (rutino 

ekvivalentu) mg/ml. Remiantis šia lygtimi apskaičiuotas bendras flavonoidų kiekis tiriamosiose 

sukatžolių žolės metanolinėse ištraukose (RE mg/g sausos augalinės žaliavos masės). 

 

 

2.5.5. Hidroksicinamono rūgšties darinių kiekio nustatymas  

Remiantis literatūros šaltiniais, sukatžolių žolėje kaupiami ir hidroksicinamono rūgšties 

dariniai, pasižymintys antioksidantiniu poveikiu [12, 15].  

Hidroksicinamono rūgšties darinių kiekis nustatytas spektrofotometriniu metodu. Kiekinėje 

analizėje naudoti A ir B tirpalai. Ruošiant A tirpalą, atsvertas tikslus 10,0 g natrio molibdato, kuris 

ištirpintas 80 ml išgryninto dejonizuoto vandens, kiekis. Ruošiant B tirpalą, atsvertas tikslus 10,0 g natrio 

nitrito, kuris ištirpintas A tirpale, kiekis. B tirpalas praskiestas išgrynintu dejonizuotu vandeniu iki 100 

ml. 

0,5 ml tiriamojo mėginio (sukatžolių žolės metanolinės ištraukos) sumaišyta su 1 ml 0,5 mol/l 

vandenilio chlorido rūgšties, pridedant 1ml Arnow reagento ir 1 ml 8,5 proc. natrio šarmo tirpalo. Gautas 

tirpalas praskiestas iki 5 ml išgrynintu dejonizuotu vandeniu. Kiekvienam tiriamajam mėginiui buvo 

paruoštas palyginamasis tirpalas: 0,5 ml vaistinės augalinės žaliavos ištraukos sumaišyta su 1ml 

0,5	mol/l vandenilio chlorido rūgšties, 1 ml 8,5 proc. natrio šarmo tirpalo. Gautas tirpalas praskiestas iki 

5	ml išgrynintu dejonizuotu vandeniu. 

 Spektrofotometru išmatuota tirpalų absorbcija, esant 525 nm šviesos bangos ilgiui [52]. 
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Identiška procedūra atlikta ir matuojant standarto chlorogeno rūgšties skirtingų koncentracijų 

(0,03125, 0,0625, 0,125, 0,25, 0,5. 1 mg/ml) tirpalų absorbciją. Iš gautų chlorogeno rūgšties tirpalų 

absorbcijos rezultatų sudarytas kalibracinis grafikas Iš šio grafiko gauta tiesinė regresijos lygtis: 

𝜸 = 	𝟎, 𝟖𝟓𝟓𝟕𝝌 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟒𝟐;	𝑹𝟐 = 𝟎, 𝟗𝟗𝟗𝟐, kurioje y = absorbcijos dydis, x – bendras žolės ištraukų 

fenolinių junginių kiekis išreikštas CRE (chlorogeno rūgšties ekvivalentu) mg/ml. Remiantis šia lygtimi 

apskaičiuojamas bendras hidroksicinamono rūgšties darinių kiekis tiriamosiose sukatžolių žolės 

metanolinėse ištraukose (CRE mg/g sausos augalinės žaliavos masės). 

Bendras fenolinių junginių, flavonoidų, hidroksicinamono rūgšties darinių kiekio 

nustatymas sausoje žaliavoje Antioksidantinis aktyvumas yra siejamas su polifenoliniais junginiais, 

todėl buvo atlikta kiekinė šių junginių analizė. Bendras fenolinių junginių, flavonoidų, 

hidroksicinamono rūgšties darinių kiekis sausoje žaliavoje apskaičiuotas pagal formulę: 

𝑋 =
𝑋B × 𝑉 × 𝑎

𝑚  

X – bendras junginių kiekis (fenolinių, flavonoidų, hidroksicinamono rūgšties darinių) išreikštas pagal 

galo rūgšties ekvivalentą (mg/g);  

𝑋B	– bendras junginių (fenolinių, flavonoidų, hidroksicinamono rūgšties darinių) kiekis išreikštas pagal 

galo rūgšties ekvivalentą (mg/ml);  

V – pagaminto tiriamojo ekstrakto tūris (ml);  

a – skiedimo faktorius;  

𝑚 – absoliučiai sausos žaliavos masė (g). 

 

 

2.5.7. Antioksidantinio aktyvumo nustatymas (in vitro) 

Antiradikalinio aktyvumo nustatymas taikant DPPH radikalų surišimo metodą. Šiai 

spektrofotometrinei analizei paruoštas motininis 60 μmol/l koncentracijos DPPH tirpalas – atsverta 

0,0012 g DPPH miltelių, kurie ištirpinti 50 ml 80 proc. metanolio. Taip pat atlikta darbinio DPPH tirpalo 

gamyba – motininis tirpalas praskiestas 80 proc. metanoliu, matuojant absorbciją (esant šviesos bangos 

ilgiui 517 nm), kol šio tirpalo absorbcija pasiekia 0,800 reikšmę. 

Tiriamojo mėginio paruošimas – į mėgintuvėlį įpilta po 3 ml darbinio DPPH reagento ir 10 μl 

tiriamosios ištraukos. Paruoštas mišinys laikytas 30 minučių tamsioje vietoje, 20°C ± 2°C temperatūroje. 

Lyginamasis tirpalas – 80 proc. metanolis. Absorbcijos pokytis išmatuotas esant 517 nm 

bangos ilgiui [53]. Kalibravimo grafikas sudarytas naudojant trolokso standartą (trolokso tirpalo 

koncentracijos: 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16 000 µmol/l). 
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Identiška procedūra, kaip ir nustatant tiriamųjų sukatžolių žolės metanolinių ištraukų 

absorbciją, atlikta matuojant trolokso skirtingų koncentracijų tirpalų absorbciją. Iš gautų trolokso tripalų 

absorbcijos rezultatų sudarytas kalibracinis grafikas. Iš šio grafiko gauta tiesinė regresijos 

lygtis:	𝒚 = 	𝟒𝚬 − 𝟎, 𝟓𝝌 + 𝟎, 𝟏𝟔𝟓𝟔;	𝑹𝟐 = 𝟎, 𝟗𝟗𝟓, kurioje: y – absorbcijos dydis, x – bendras žolės 

ištraukos DPPH laisvųjų radikalų surišimo aktyvumas, išreikštas TE (trolokso ekvivalentu) µmol. Pagal 

šią lygtį apskaičiuotas DPPH laisvųjų radikalų surišimo aktyvumas tiriamuosiuose augalinės žaliavos 

metanolinėse ištraukose. Jis išreikštas µmol TE/g sausos augalinės žaliavos masės. 

Antiradikalinio aktyvumo nustatymas taikant ABTS katijonų – radikalų surišimo 

metodą. Paruoštas 2 mmol/l koncentracijos motininis ABTS tirpalas – atsverta po 0,0548 g ABTS 

miltelių, kurie ištirpinti tamsaus stiklo buteliuke 50 ml išgryninto dejonizuoto vandens. Į pagamintą 

tirpalą įdėtas tikslus kiekis kalio persulfato – 0,0095 g, išmaišyta ir palikta tamsioje vietoje 16 valandų. 

Darbinio ABTS reagento paruošimas – motininį ABTS tirpalą skiedžiant išgrynintu 

dejonizuotu vandeniu iki kol tirpalo absorbcija, matuojama spektrofotometru (šviesos bangos ilgis 

734	nm), tampa lygi 0,800 reikšmei. Lyginamasis tirpalas – išgrynintas dejonizuotas vanduo. 

Tiriamojo mėginio paruošimas – į mėgintuvėlį įpilta po 3 ml darbinio ABTS reagento ir 10 μl 

tiriamosios ištraukos. Paruoštas mišinys laikytas 60 minučių tamsioje vietoje, 20°C ± 2°C temperatūroje. 

Absorbcijos pokytis išmatuotas, esant 734 nm šviesos bangos ilgiui. Lyginamasis tirpalas – 

išgrynintas vanduo [53]. Kalibravimo grafikas sudarytas, naudojant trolokso standartą (trolokso tirpalo 

koncentracijos: 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 µmol/l). 

Identiška procedūra, kaip ir nustatant tiriamųjų augalinės žaliavos ištraukų absorbciją, atlikta 

matuojant skirtingų koncentracijų trolokso tirpalų absorbciją. Iš gautų trolokso tirpalų absorbcijos 

rezultatų sudarytas kalibracinis grafikas. Iš šio grafiko gauta tiesinė regresijos 

lygtis	𝒚 = 	𝟔𝚬 − 	𝟎, 𝟓𝝌 + 	𝟎, 𝟎𝟖𝟏𝟒;	𝑹𝟐 = 𝟎, 𝟗𝟗𝟖𝟔, kurioje: y – absorbcijos dydis, x – bendras žolės 

ištraukos ABTS laisvųjų radikalų surišimo aktyvumas, išreikštas TE ( trolokso ekvivalentu) µmol. Pagal 

šią lygtį apskaičiuotas ABTS laisvųjų radikalų surišimo aktyvumas tiriamuosiose augalinės žaliavos 

ištraukose. Jis išreikštas µmol TE/g sausos augalinės žaliavos masės. 

Redukcinio aktyvumo nustatymas naudojant FRAP metodą. Paruošti reagentai, kurie 

naudoti darbinio FRAP reagento gamybai. Pirmiausia, pagaminti trys tirpalai: A, B, C. A tirpalo 

(300 mmol/l acetatinis buferis, pH = 3,6) paruošimas – atsverta 3,1 g natrio acetato, kuris subertas į 

1 litro talpos matavimo kolbą, įpilta 16 ml ledinės acto rūgšties ir praskiesta išgrynintu vandeniu iki 

1 litro žymės. B tirpalo (10 mmol/l TPTZ) paruošimas – į kolbą įpilta 50 ml išgryninto dejonizuoto 

vandens ir įlašinta 0,1695 ml koncentruotos vandenilio chlorido  rūgšties. Pagamintame tirpale ištirpinti 

TPTZ milteliai (0,1562 g). C tirpalo (20 mmol/l geležies (III) chlorido heksahidratas) paruošima – 

atsverta 0,2702 g geležies (III) chlorido heksahidrato kristalų, kurie ištirpinti 50 ml išgryninto 

dejonizuoto vandens. 
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A, B, C tirpalus sumaišius 10:1:1 santykiu gautas darbinis FRAP reagentas. 

Tiriamojo mėginio paruošimas – į mėgintuvėlį įpilta po 3 ml darbinio FRAP reagento ir 10 μl 

tiriamosios metanolinės ištraukos.  

Palyginamojo tirpalo gamyba - į mėgintuvėlį įpilta po 3 ml darbinio FRAP reagento ir 10 μl 

80 proc. metanolio. Paruoštas mišinys laikytas 60 minučių tamsioje vietoje, 20°C ± 2°C temperatūroje.  

Absorbcijos pokytis išmatuotas esant 593 nm šviesos bangos ilgiui [50]. Kalibravimo grafikas 

sudarytas naudojant  trolokso standartą (trolokso tirpalo koncentracijos: 250, 500, 1000, 2000, 4000, 

8000 µmol/l). 

Identiška procedūra, kaip ir nustatant tiriamųjų augalinės žaliavos ištraukų absorbciją, atlikta 

matuojant skirtingų koncentracijų trolokso tirpalų absorbciją. Iš gautų trolokso tirpalų absorbcijos 

rezultatų sudarytas kalibracinis grafikas. Iš šio grafiko gauta tiesinė regresijos lygtis 

𝒚 = 	𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟏 − 	𝟎, 𝟓𝝌 − 𝟎, 𝟎𝟎𝟒𝟓;	𝑹𝟐 = 𝟎, 𝟗𝟗𝟗𝟖, kurioje: y – absorbcijos dydis, x – bendras 

sukatžolių žolės ištraukos FRAP redukcinis aktyvumas, išreikštas TE ( trolokso ekvivalentu) µmol. 

Pagal šią lygtį apskaičiuotas FRAP redukcinis aktyvumas tiriamosiose sukatžolių augalinės žaliavos 

ištraukose. Jis išreikštas µmol TE/g sausos augalinės žaliavos masės. 

Antioksidantinio aktyvumo apskaičiavimas (in vitro). Tiriamosios sukatžolių vaistinės 

augalinės žaliavos ištraukų antioksidantinis aktyvumas apskaičiuotas pagal gautus trolokso kalibracinius 

grafikus irišreikštas trolokso ekvivalentu absoliučiai sausai sukatžolių žaliavai. Tiriamųjų ištraukų 

antioksidantinis aktyvumas (µmol TE/g) apskaičiuotas pagal formulę: 

𝛵𝛦 =
(𝐶	 × 𝑉)

(1000	 × 𝑚) × 𝑎 

C – nustatyta tiriamojo mėginio koncentracija (µmol/l); 

V – pagamintos ištraukos tūris (ml); 

m – tiriamosios absoliučiai sausos augalinės žaliavos masė (g). 

a – skiedimo faktorius. 

 

 

2.5.6. Priešmikrobinio aktyvumo nustatymas 

Leonurus sibiricus L. ir Leonurus cardiaca L. vaistinės augalinės žaliavos – žolės, ištraukų 

priešmikrobinio aktyvumo nustatymui susipažinome su literatūros šaltiniuose skelbiamais 

priešmikrobinio aktyvumo tyrimų metodais bei konsultavomės su LSMU prof. A. Paviloniu. Remiantis 

anksčiau atliktų tyrimų rezultatais ir prof. A. Pavilonio įžvalgomis apie numanomą skirtingą ištraukų 

priešmikrobinį poveikį, vandeninių, metanolinių bei etanolinių ištraukų priešmikrobinio aktyvumo 

nustatymui naudojome skirtingas tyrimo metodikas. 



 

 

28 

Tyrime naudotos mikroorganizmų padermės – Staphylococcus aureus ATCC 25923, 

Staphylococcus epidermidis ATCC 12228, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Escherichia coli ATCC 

25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Klebsiella pneumoniae ATCC 33499, Bacillus cereus 

ATCC 8035, Bacillus subtilis ATCC 6633, Proteus vulgaris ATCC 7829, Candida albicans ATCC 

6019. Pirmiausia, atliktas minėtų mikroorganizmų padermių paruošimas. Pagamintos 10 etaloninių 

mikroorganizmų suspensijų, kurių drumstumas turi būti 0,5 McFarland’o. Į mėgintuvėlius įpilta po ~7-

8 ml fiziologinio tirpalo, sterilia lazdele įdėta mikroorganizmų (bakterijos buvo kultivuotos 24 val. 

triptozės sojos agare, esant 35 oC–37 oC temperatūrai, Candida albicans – kultivuota Saburo agare 

24	val. 25 oC temperatūroje) [31, 54]. 

Metanolinių ir etanolinių sukatžolių ištraukų priešmikrobinio aktyvumo nustatymui taikytas 

praskiedimo metodas. Buvo nuspręsta metanolines ir etanolines ištraukas praskiesti 10 kartų, kad 

naudotas ekstrahentas (80 proc. metanolis ar 70 proc. etanolis) neturėtų priešmikrobinio poveikio. Visų 

pirma, buvo atliktas kontrolinis tyrimas, kurio tikslas - įvertinti, ar ekstrahentas neturės priešmikrobinio 

aktyvumo. 1ml 80 proc. metanolio, 1 ml 70 proc. etanolio buvo 10 kartų praskiesti agaru, Petri lėkštelių 

turinys gerai išmaišytas ir ant išdžiūvusio agaro paviršiaus pasėtii tiriamieji mikroorganizmai. Tokiomis 

pat sąlygomis atliktas priešmikrobinis Leonurus sibiricus L. ir Leonurus cardiaca L. vaistinės augalinės 

žaliavos etanolinių ir metanolinių ištraukų tyrimas. Į atskiras Petri lėkšteles įpilta po skirtingą tūrį 

tiriamųjų sukatžolių žolės etanolinių ar metanolinių ištraukų: 1ml, 0,75ml, 0,5ml, 0,25ml. Į tas pačias 

lėkšteles taip pat įpiltas Miulerio-Hintono (ang. Mueller–Hinton) agaras, ir lėkštelių turinys gerai 

išmaišytas. Petri lėkštelės laikytos 20 °C–22 °C temperatūroje, kol sustingo agaro sluoksnis. Tuomet 

Petri lėkštelės perkeltos į termokamerą ir laikytos, kol agaro paviršius visiškai išdžiuvo ir neliko vandens 

lašelių. Paruoštos mikroorganizmų kultūrų suspensijos sterilia kilpele pasėtos į Petri lėkštelese 

pažymėtas vietas. Pasėliai inkubuoti 20 val. 35 oC–37 oC temperatūroje. Rezultatai analizuoti vizualiai, 

vertinant ir lyginant tiriamąsias Petri lėkšteles su kontroline [31, 54].  

Atliktas Leonurus sibiricus L. ir Leonurus cardiaca L. vaistinės augalinės žaliavos – žolės, 

vandeninių ištraukų priešmikrobinio aktyvumo tyrimas, naudojant 6–8 mm šulinėlius. Pirmiausia, Petri 

lėkštelėse agaru praskiesti tiriamieji mikroorganizmai. Petri lėkštelėse išdžiūvus agaro paviršiui, 

vienodu atstumu vienas nuo kito įdedami šulinėliai, kurie pripildyti vandeninių sukatžolių žolės ištraukų. 

Kontrolei į vieną iš šulinėlių įpiltas išgrynintas dejonizuotas vanduo. Pasėliai inkubuoti tokiomis 

pačiomis sąlygomis, kaip ir aprašyta etanolinių bei metanolinių ištraukų priešmikrobinio aktyvumo 

nustatyme. Rezultatai įvertinti, lyginant su kontrole ir matuojant inhibicines zonas, susidariusias aplink 

kiekvieną šulinėlį [31, 54]. 
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2.6. Statistinė duomenų analizė 

Duomenų analizei naudota – „Microsofl Excel 2016” (Microsoft, JAV) ir „SPSS 20” (IBM, 

JAV) kompiuterinės programos. Apskaičiuotas tyrimo rezultatų aritmetinis vidurkis, standartinis 

nuokrypis. Apskaičiuotas Pirsono koeficientas, įvertinantis gautų duomenų koreliacijos ryšį: silpna 

koreliacija nuo 0,2 iki 0,5, vidutinė – nuo 0,5 iki 0,7, stipri – nuo 0,7 iki 0,9, labai stipri – nuo 0,9 iki 1 

[55]. Taikyta vienfaktorinė dispersinė analizė ANOVA, įvertinant, ar gauti rezultatai ir jų skirtumai tarp 

lyginamųjų parametrų yra statistiškai reikšmingi. Visi rezultatai yra po tris kartus pakartotų bandymų 

aritmetiniai vidurkiai. 
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3. REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS 

3.1. Leonurus sibiricus L. ir Leonurus cardiaca L. žolės mėginių fenolinių 

junginių kiekinė-kokybinė sudėtis. 

Leonurus L. augalų vaistinėje žaliavoje identifikuota itin didelė įvairovė biologiškai aktyvių 

junginių, kurie apsprendžia augalinės žaliavos preparatų poveikius. Vieni iš svarbiausių biologiškai 

aktyvių junginių, kaupiamų sukatžolių žolėje, yra fenoliniai junginiai [6]. Todėl yra svarbus fenolinių 

junginių kiekio nustatymas tiriamoje žaliavoje, įvertinant jos kokybę bei medicininio pritaikymo 

galimybes. Fenoliniai junginiai ir jų kiekiai gali skirtis žaliavoje dėl įvairių veiksnių: klimato sąlygų, 

dirvožemio cheminės sudėties, kritulių ir šviesos kiekio, žaliavos džiovinimo ir saugojimo sąlygų, 

ekstrakcijos metodo ar naudojamo ekstrahento. 

Tyrimo metu atlikta skirtingų sukatžolių rūšių, surinktų skirtingose augavietėse, fenolinių 

junginių kokybinė-kiekinė analizė. Ištirtos tik metanolinės sukatžolių žolės ištraukos, remiantis anksčiau 

atliktais mokslininkų tyrimais, kurių metu buvo nustatyta, jog metanolis yra vienas geriausių ekstrahentų 

polifenoliniams junginiams. 2011 metais atliktų tyrimų rezultatai parodė, kad metanolis ypač tinka 

polifenolinių junginių ekstrakcijai, kai tiriamasis objektas – džiovinta Leonurus L. vaistinė augalinė 

žaliava [56, 57]. Dėl šios priežasties polifenolinių junginių kiekio ir antioksidantinio aktyvumo analizė 

buvo atliekam tik metanolinėms sukatžolių ištraukoms, taikant spektrofotometrinį analizės metodą. 

Skirtingų Leonurus L. rūšių vaistinėje augalinėje žaliavoje aptikti ir kiekiškai nustatyti šie 

fenoliniai junginiai: p-kumaro rūgštis, kavos rūgštis, chlorogeno rūgštis, sinapo rūgštis, chino rūgštis, 

rozmarino rūgštis, apigenininas, kvercetinas, kemferol-3-O-gliukozidas, liuteolin-7-O-gliukozidas, 

orientinas, hiperozidas, izokvercitrinas, tilirozidas, rutinas, izoramnetin-3-O-rutinozidas, galanginas. 

Leonurus sibiricus L. vaistinėje augalinėje žaliavoje, surinktoje Pueblos valstijoje (Meksika), nebuvo 

identifikuota kavos rūgštis, sinapo rūgštis, izoramnetin-3-O-rutinozidas. Lietuvoje augusių sukatžolių 

vaistinėje augalinėje žaliavoje nustatyta kavos rūgštis, kuri įvairavo nuo 25,63 ± 1,28 µg/g iki 78,79 ± 

3,9 µg/g, sinapo rūgštis – nuo 19,96 ± 0,9 µg/g iki 63,37 ± 2,5 µg/g, izoramnetin-3-O-rutinozidas – 1,36 

± 0,06 µg/g iki 1,91 ± 0,09 µg/g (1 lentelė). 

1 lentelė. Leonurus cardiaca L. ir Leonurus sibiricus L. žolės mėginiuose identifikuotų 
fenolinių junginių kiekiai 

Junginys 

µg/g ± SN 

Tiriamasis objektas 

Leonurus cardiaca L. 
(Mažeikių rajonas) 

 

Leonurus cardiaca L. 
(VDU botanikos 

sodas) 

Leonurus sibiricus L. 
(VDU 

botanikos sodas) 
 

Leonurus sibiricus 
L. 

(Puebla, Meksika) 
 

 Chlorogeninė rūgštis 1261,02 ± 63,01a 913,47 ± 45,7b 557,46 ± 27,9c 177,03 ± 8,8d 
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Chino rūgštis 653,5 ± 32,7a 549,85 ± 27,5b 312,02 ± 15,6c 155,07 ± 7,8d 

Kavos rūgštis 67,8 ± 3,3a 25,63 ± 1,28c 78,79 ± 3,9b  

Sinapo rūgštis 50,35 ± 2,5b 19,96 ± 0,9c 63,37 ± 3,1a  

Rozmarininė rūgštis 0,58 ± 0,02c 0,48 ± 0,02c 1,17 ± 0,05b 52,03 ± 2,6a 

 

Rutinas 687,46 ± 34,37a 649,28 ± 32,4b 394,12 ± 19,7c 315,2 ± 15,7d 

Izokvercitrinas 92,16 ± 4,6c 101,23 ± 5,06b 119,65 ± 5,9a 63,01 ± 3,15d 

Hiperozidas 28,56 ± 1,42c 49,1 ± 2,45b 110,09 ± 5,5a 48,16 ± 2,4b 

Tilirozidas 42,1 ± 2,1a 33,3 ± 1,67b 18,74 ± 0,94d 31,67 ± 1,58c 

Liuteolin-7-O-gliukozidas 15,59 ± 0,78b 20,7 ± 1,03a 10,75 ± 0,53c 0,11 ± 0,005d 

Kemferol-3-O-gliukozidas 5,55 ± 0,27d 12,35 ± 0,61a 5,94 ± 0,29c 9,09 ± 0,45b 

Kvercetinas 2,27 ± 0,11a 0,88 ± 0,04b 0,56 ± 0,02c 0,79 ± 0,04b 

Izoramnetin-3-O- rutinozidas 1,44 ± 0,07b 1,91 ± 0,09a 1,36 ± 0,06b  

Apigeninas 1,45 ± 0,07a 0,48 ± 0,02c 0,84 ± 0,04b 0,9 ± 0,04b 

Iš viso: 2899,4 2364,05 1698,08 854,66 

        - Junginys nenustatytas; Prie rezultatų parašytos skirtingos raidės žymi statistiškai reikšmingus atskirų fenolinių junginių 

kiekių skirtumus tarp ištirtų sukatžolių žolės mėginių (p<0,05) 

Tirtuose Leonurus L. genties vaistinės augalinės žaliavos mėginiuose nustatyti dideli šių 

junginių kiekiai: chino rūgšties (nuo 155,07 ± 7,8 µg/g iki 653,5 ± 32,7 µg/g), chlorogeno rūgšties (nuo 

177,03 ± 8,8 µg/g iki 1261,02 ± 63,01 µg/g), rutino (nuo 315,2 ± 15,7 µg/g iki 687,46 ± 34,3 µg/g), 

izokvercitrino (nuo 63,01 ± 3,15 µg/g iki 119,65 ± 5,9 µg/g). Didžiausi kiekiai chino rūgšties ir rutino 

nustatyti Leonurus cardiaca L. vaistinėje augalinėje žaliavoje, surinktoje Mažeikių rajono apylinkėse – 

653,5 ± 32,7 µg/g ir 687,46 ± 34,3 µg/g, o mažiausi kiekiai – Leonurus sibiricus L. vaistinėje augalinėje 

žaliavoje, surinktoje Pueblos valstijoje, Meksikoje, – 155,07 ± 7,8 µg/g ir 315,2 ± 15,7 µg/g. 

Izokvercitrino didžiausia koncentracija (119,65 ± 5,9 µg/g) nustatyta Leonurus sibiricus L. vaistinėje 

augalinėje žaliavoje, surinktoje VDU botanikos sodo Vaistinių augalų skyriuje, o mažiausia – žaliavoje, 

surinktoje iš Pueblos valstijos (Meksika) augaviečių – 63,01 ± 3,15 µg/g. Lietuvoje augusių sukatžolių 

vaistinė augalinė žaliava išsiskyrė didžiausia chlorogeno rūgšties koncentracija: Leonurus cardiaca L. 

žolėje, surinktoje Mažeikių rajono apylinkėse, nustatyta – 1261,02 ± 63,01 µg/g, o Leonurus cardiaca 

L. žolėje, surinktoje VDU botanikos sodo Vaistinių augalų skyriuje – 913,47 ± 45,7 µg/g, Leonurus 

sibiricus L. žolėje, surinktoje VDU botanikos sodo Vaistinių augalų skyriuje – 557,46 ± 27,9 µg/g. 

Analizuojant tyrimų rezultatus, pastebėti didesni fenolinių junginių kiekiai Leonurus cardiaca L. žolės 

mėginiuose, lyginant su Leonurus sibiricus L. žolės mėginiais, o didžiausias fenolinių kiekis nustatytas 

Leonurus cardiaca L. vaistinėje augalinėje žaliavoje, surinktoje Mažeikių rajone (2899,4 µg/g) 

(1lentelė).  

Remiantis kitų tyrėjų gautais rezultatais, etanolinėse Leonurus cardiaca L. ištraukose buvo 

identifikuoti didžiausi kiekiai šių junginių: chlorogeno rūgšties (37,5 ± 4 µg/ml), rutino (54,9 ± 
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7,3µg/ml), ursolo rūgšties (584 ± 18 µg/ml), orientino (11,6 ± 2 µg/ml) [61]. Mūsų tyrime sukatžolių 

metanolinėse ištraukose nebuvo nustatyta ursolo rūgštis ir orientinas, tačiau nustatyti didesni chlorogeno 

rūgšties (91,52 ± 4,5 µg/ml–207,647 ± 10,3 µg/ml) ir rutino (64,7 ± 3,23 µg/ml–113,2 ± 5,6 µg/ml) 

kiekiai (1 lentelė). Darome prielaidą, kad būtent naudotas ekstrahentas galėjo nulemti nustatytų fenolinių 

junginių kiekinius skirtumus. 

Analizuojant tyrimo rezultatus, pastebėta, kad sukatžolių skirtingos rūšys, kurios augo toje 

pačioje augavietėje, VDU botanikos sodo Vaistinių augalų skyriuje, kaupė nevienodus fenolinių 

junginių kiekius. Leonurus cardiaca L. vaistinėje augalinėje žaliavoje – žolėje, nustatytas didesnis kiekis 

rutino, liuteolin-7-O-gliukozido, kemferol-3-O-gliukozido, chino ir chlorogeno rūgščių, o Leonurus 

sibiricus L. žolėje – tilirozido, izokvercitrino, hiperozido, sinapo ir kavos rūgščių (1 pav.). 

 
 1 pav. Leonurus sibiricus L. ir Leonurus cardiaca L. (VDU botanikos sodo Vaistinių augalų 

skyrius) kaupiamų polifenolinių junginių kiekiai 
 

 

3.2. Fenolinių junginių kiekis Leonurus sibiricus L. ir Leonurus cardiaca L. 

vaistinėje augalinėje žaliavoje – žolėje, surinktoje skirtingose augavietėse 

Bendras fenolinių junginių kiekis. Analizuojant tyrimo rezultatus, nustatyta, kad bendras 

fenolinių junginių kiekis tirtuose sukatžolių džiovintos žolės mėginiuose vyrauja nuo 44,91 ± 

1,75 mg GRE/g iki 414,08 ± 2,23 mg GRE/g. Didžiausias bendras fenolinių junginių kiekis ištirtas 

Leonurus cardiaca L. vaistinėje augalinėje žaliavoje, surinktoje Mažeikių rajone – 414,08 ± 

2,23 mg GRE/g (p<0,05), daugiau nei 1,5 karto mažesnis bendras fenolinių junginių kiekis nustatytas 
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tos pačios rūšies Leonurus cardiaca L. žaliavoje, surinktoje iš kitos augavietės – VDU botanikos sodo 

Vaistinių augalų skyriuje – 255,34 ± 4,12 mg GRE/g (p<0,05). Toje pačioje augavietėje (VDU botanikos 

sodo Vaistinių augalų skyriuje) kitos sukatžolių rūšies (Leonurus sibiricus L.) žaliavoje nustatytas 

mažesnis kiekis fenolinių junginių nei paprastųjų sukatžolių žaliavoje – 188,33 ± 6,9 mg GRE/g 

(p<0,05). Mažiausias kiekis fenolinių junginių nustatytas sibirinių sukatžolių vaistinėje augalinėje 

žaliavoje, surinktoje Pueblos valtijoje (Meksika) – 44,91 ± 1,75 mg GRE/g (p<0,05) (2 pav.). 

 
2 pav. Bendras fenolinių junginių kiekis skirtingų Leonurus L. rūšių žolėje, surinktoje 

skirtingose augavietiese. Raidės - a, b, c, d, žymi statistiškai reikšmingus skirtumus tarp ištirtų 
mėginių (p<0,05) 

Galime daryti prielaidą, kad šie kiekiniai fenolinių junginių skirtumai tarp Lietuvoje ir 

Meksikoje surinktos Leonurus L. vaistinės augalinės žaliavos yra sąlygoti skirtingų klimato sąlygų ir 

augalų patiriamo streso. Lietuvoje yra keturi metų laikai, tuo tarpu Meksikoje – 2 metų laikai (sausasis 

ir drėgnasis). Lietuvoje žiemos metu oro temperatūra nukrinta žemiau nulio, dažnos orų permainos ir 

kitų sezonų metu, taigi, augalai patiria didesnį oksidacinį stresą, o antioksidantinei apsaugai Leonurus 

L. genties augalai susintetina daugiau polifenolinių junginių. Tuo tarpu, stabilesnis ir švelnesnis klimatas 

Meksikoje yra palankesnis augalų adaptacijai [59]. Gautus tyrimo rezultatus palyginome su kitų 

mokslininkų nustatytu fenolinių junginių kiekiu sukatžolių vaistinėje augalinėje žaliavoje, surinktoje 

šiltesnio klimato kraštuose. Pvz., Irane surinktos Leonurus cardiaca L. vaistinės augalinės žaliavos 

metanoliniuose ekstraktuose buvo nustatytas mažesnis bendras fenolinių junginių kiekis (42,95 ± 

3,55  mg GRE/g) [60], Kinijoje augusios Leonurus sibiricus L. lapų metanolinėje ištraukoje nustatytas 

bendras fenolinių junginių kiekis – 33,2 ± 0,24 mg GRE/g [54]. Priešingai, Lenkijoje (klimatas 

artimesnis Lietuvos klimatui) paprastųjų sukatžolių žaliavoje nustatytas didesnis bendras fenolinių 

junginių kiekis nei Indijoje ar Kinijoje (150,1 ± 8,9 mg GRE/g) [61]. Bendras fenolinių junginių kiekis 
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Kinijoje ir Indijoje augusių sukatžolių žaliavoje nustatytas keletą kartų mažesnis nei augusių Lietuvoje, 

bet artimas Meksikoje surinktai sibirinių sukatžolių vaistinei augalinei žaliavai. Galima teigti, kad šiame 

tyrime buvo nustatytas didesnis bendras fenolinių junginių kiekis dėl ištraukų gamyboje taikyto 

perkoliacijos metodo. Taikant perkoliacijos metodą naudojamos naujos ekstrahento porcijos gerina 

medžiagų ekstraciją [7]. 

Flavonoidų junginių kiekinė sudėtis Leonurus sibiricus L. ir Leonurus cardiaca L. žolės 

mėginiuose. Nustatytas bendras flavonoidų kiekis sukatžolių vaistinėje augalinėje žaliavoje, surinktoje 

iš skirtingų augaviečių, įvairuoja nuo 17,8 ± 0,318 mg RE/g iki 26,304 ± 1,28 mg RE/g. Didžiausias 

flavonoidų kiekis (26,304 ± 1,28 mg RE/g) nustatytas Leonurus sibiricus L. vaistinėje augalinėje 

žaliavoje, surinktoje VDU botanikos sodo Vaistinių augalų skyriuje. Reikšmingo flavonoidų kiekio 

skirtumo nepastebėta tarp Leonurus cardiaca L. vaistinės augalinės žaliavos, surinktos VDU botanikos 

sodo Vaistinių augalų skyriuje – 22,834 ± 0,36 mg RE/g, ir – Leonurus cardiaca L. vaistinės augalinės 

žaliavos, surinktos Mažeikių rajone – 22,857 ± 0,356 mg RE/g. Mažiausias kiekis flavonoidų nustatytas 

sibirinių sukatžolių žolės, surinktos Meksikoje, ištraukoje – 17,8 ± 0,318 mg RE/g (3 pav.). 

 
3 pav. Bendro flavonoidų kiekio nustatymas skirtingų Leonurus L. rūšių vaistinėje augalinėje 

žaliavoje, surinktoje skirtingose augavietėse. Raidės – a, b, c žymi statistiškai reikšmingus skirtumus 
tarp ištirtų mėginių (p<0,05) 

Lietuvoje augusių sukatžolių žaliavoje nustatytas didesnis kiekis flavonoidų (nuo 22,834 ± 

0,36mg RE/g iki 26,304 ± 1,28 mg RE/g) nei žaliavoje iš Pueblos valstijos (Meksika) (7,8 ± 

0,318 mg RE/g). Lyginant tyrimo rezultatus su anksčiau atliktų tyrimų rezultatais, flavonoidų kiekis 

Lietuvoje surinktoje Leonurus cardiaca L. vaistinėje augalinėje žaliavoje ir Meksikoje surinktoje 

Leonurus sibiricus L. rūšies vaistinėje augalinėje žaliavoje nustatytas mažesnis nei Leonurus cardiaca 
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L. vaistinėje augalinėje žaliavoje, surinktoje Indijoje (50,21 ± 0,65 mg HE/g) ir Irane (35,2 ± 0,9 KE/g) 

bei Leonurus sibiricus L. žaliavoje, surinktoje Kinijoje (42,2 ± 0,46 mg KE/g) [58, 59, 60].  

Hidroksicinamono rūgšties darinių kiekinė sudėtis Leonurus sibiricus L. ir Leonurus 

cardiaca L. žolės mėginiuose. Hidroksicinamono rūgšties darinių kiekis sukatžolių vaistinėje augalinėje 

žaliavoje – žolėje, įvairuoja nuo 31,42 ± 1,07 mg CRE/g iki 56,75 ± 1,45 mg CRE/g. Didžiausias kiekis 

šių darinių (56,75 ± 1,45 mg CRE/g) nustatytas Leonurus cardiaca L. žolėje, surinktoje Mažeikių rajono 

apylinkėse, ir Leonurus cardiaca L. žolėje, surinktoje VDU botanikos sodo Vaistinių augalų skyriuje, 

51,76 ± 0,2 mg CRE/g. Mažiausias kiekis hidroksicinamono rūgšties darinių nustatytas Leonurus 

sibiricus L. vaistinėje augalinėje žaliavoje – žolėje, surinktoje Meksikoje (4 pav.).  

 
4 pav. Hidroksicinamono rūgšties darinių kiekis skirtingų Leonurus L. rūšių vaistinėje augalinėje 

žaliavoje, surinktoje skirtingose augavietėse. Raidės – a, b, c, d, žymi statistiškai reikšmingus 
skirtumus tarp ištirtų mėginių (p<0,05) 

Lietuvoje augusių sukatžolių vaistinėje augalinėje žaliavoje nustatytas didesnis 

hidroksicinamono rūgšties darinių kiekis (nuo 44,86 ± 0,86 mg CRE/g iki 56,75 ± 1,45 mg CRE/g) nei 

žaliavoje, surinktoje Meksikoje (31,42 ± 1,07 mg CRE/g). Leonurus cardiaca L. žolėje sukaupta daugiau 

hidroksicinamono rūgšties darinių nei Leonurus sibiricus L. žolėje. Remiantis kitų mokslininkų vykdytų 

tyrimų rezultatais, Lenkijoje surinktoje Leonurus cardiaca L. vaistinėje augalinėje žaliavoje buvo 

nustatytas mažesnis hidroksicamono rūgšties darinių kiekis (9,03 ± 0,03 mg CRE/g) nei Lietuvoje ar 

Meksikoje surinktų sukatžolių vaistinėje augalinėje žaliavoje (nuo 31,42 ± 1,07 mg CRE/g iki 56,75 ± 

1,45 mg CRE/g). Šiuos statistiškai reikšmingus hidroksicinamono rūgšties darinių kiekių skirtumus 

galėjo lemti tyrimuose naudota skirtinga metanolinių ištraukų koncentracija (žaliavos ir tirpiklio 

santykis) [48]. 

 

a
b

c

d

0

10

20

30

40

50

60

70

Leonurus cardiaca
L. (Mažeikių

rajonas)

Leonurus cardiaca
L. (VDU botanikos

sodas)

Leonurus sibiricus L.
(VDU botanikos

sodas)

Leonurus sibiricus L.
(Meksika)Be

nd
ra

s h
id

ro
ks

ic
in

am
on

o 
rū

gš
tie

s 
da

ri
ni

ų 
ki

ek
is 

m
g 

C
R

E/
g

Skirtingų Leonurus L. rūšių vaistinė augalinė žaliava - žolė  
(augavietė)

 Leonurus cardiaca    Leonurus cardiaca L. Leonurus sibiricus L. Leonurus sibiricus L. 
L.(Mažeikių rajonas)   (VDU botanikos         (VDU botanikos          (Puebla, Meksika) 
           sodas)                            sodas) 



 

 

36 

 

3.3. Leonurus sibiricus L. ir Leonurus cardiaca L. žolės antiradikalinio aktyvumo 

in vitro rezultatai 

Taikant DPPH metodą, nustatytas Leonurus L. genties skirtingų rūšių vaistinės augalinės 

žaliavos – žolės, antiradikalinis aktyvumas. Šis rodiklis įvairavo nuo 93,35 ± 4,26 µmol TE/g iki 295,85 

± 11,81 µmol TE/g, o atlikus palyginamąją analizę, pritaikant ABTS metodą – nuo 290,31 ± 

4,26 µmol TE/g iki 574,49 ± 4,26 µmol TE/g. Stipriausias antiradikalinis aktyvumas (295,85 ± 

11,81 µmol TE/g (tiriant DPPH metodu) ir 574,49 ± 4,26 µmol TE/g (tiriant ABTS metodu)) nustatytas 

Leonurus cardiaca L. vaistinėje augalinėje žaliavoje, surinktoje Mažeikių rajono apylinkėse ir VDU 

botanikos sodo Vaistinių augalų skyriuje – 294,97 ± 14,1 µmol TE/g (tiriant DPPH metodu) ir 569,64 ± 

19,38 µmol TE/g (tiriant ABTS metodu). Mažiausias antiradikalinis aktyvumas nustatytas Leonurus 

sibiricus L. vaistinės augalinės žaliavos, surinktos iš Pueblos valstijos (Meksika) augavietės, ėminiuose 

– 93,35 ± 4,26 µmol TE/g (tiriant DPPH metodu) ir 290,31 ± 4,26 µmol TE/g (tiriant ABTS metodu) 

(5  pav.). 

 
5 pav. Leonurus L. vaistinės augalinės žaliavos, surinktos skirtingose augavietėse, antiradikalinio 
aktyvumo in vitro įvairavimas. Raidės (a, b, c) žymi statistiškai reikšmingus skirtumus tarp ištirtų 

mėginių (p<0,05) 

Reikšmingo skirtumo tarp Leonurus cardiaca L. žolės mėginių antiradikalinio aktyvumo 

rezultatų nenustatyta, todėl galima teigti, jog augavietė Lietuvoje neturėjo įtakos antiradikaliniam 

aktyvumui. Leonurus sibiricus L. vaistinė augalinė žaliava, surinkta VDU botanikos sodo Vaistinių 

augalų skyriuje, pasižymėjo daug didesniu antiradikaliniu aktyvumu nei žaliava, surinkta iš Pueblos 
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valstijos (Meksika) (5 pav.). Remiantis literatūros šaltiniais, Šiaurės Irane augančios Leonurus cardiaca 

L. žolės metanolinės ištraukos antiradikalinis aktyvumas buvo mažesnis (144 ± 12,1 mg/ml-1) nei 

Lietuvoje augančių sukatžolių (nustatyta taikant DPPH spektrofotometrinį metodą), bet didesnis nei 

sukatžolių vaistinės augalinės žaliavos, surinktos Meksikoje [60]. Anksčiau atlikti tyrimai patvirtino 

Leonurus L. žolėje esančių biologiškai aktyvių junginių didelę gebą surišti radikalus. Kitų tyrėjų 

nustatyta, kad Lenkijoje surinkta sukatžolių žaliava pasižymėjo didesniu antiradikalinis aktyvumus 

(455  ± 17 µmol TE/g) nei žaliava surinkta Meksikoje ar Lietuvoje (tirta DPPH metodu) [24].  

 

 

3.4. Leonurus sibiricus L. ir Leonurus cardiaca L. žolės redukcinio aktyvumo in 

vitro tyrimo rezultatai 

Tyrimo metu nustatyta, kad sukatžolių žolės mėginių redukcinis aktyvumas įvairavo nuo 

134,23 ± 5,69 µmol TE/g iki 520,15 ± 9,45 µmol TE/g. Leonurus cardiaca L. rūšies vaistinė augalinė 

žaliava pasižymėjo didesniu redukciniu aktyvumu nei Leonurus sibiricus L. Didžiausias redukcinis 

aktyvumas nustatytas Leonurus cardiaca L. vaistinės augalinės žaliavos, surinktos Mažeikių rajono 

augavietėje – 520,15 ± 9,45 µmol TE/g, mažesnis – Leonurus cardiaca L. vaistinės augalinės žaliavos, 

surinktos VDU botanikos sodo Vaistinių augalų skyriuje – 391,68 ± 10,77 µmol TE/g, o Leonurus 

sibiricus L. (VDU botanikos sodo Vaistinių augalų skyrius) žaliavos redukcinis aktyvumas – 

274,01  ±  12,54 µmol TE/g. Mažiausiu redukciniu aktyvumu pasižymėjo sibirinių sukatžolių žaliavos 

iš Pueblos valstijos (Meksika) augavietės mėginiai (134,23 ± 5,69 µmol TE/g) (6 pav.). 

 
6 pav. Skirtingų Leonurus L. rūšių žaliavos ėminių, surinktų skirtingose augavietėse, redukcinio 

aktyvumo in vitro įvairavimas. Raidės (a, b, c, d) žymi statistiškai reikšmingus skirtumus tarp ištirtų 
mėginių (p<0,05) 
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Analizuojant rezultatus, matomas tirtos augalinės žaliavos mėginių redukcinio aktyvumo 

skirtumas tarp Leonurus L. rūšių ir augaviečių. Leonurus cardiaca L. vaistinė augalinė žaliava, surinkta 

iš natūralios augavietės Mažeikių rajone, pasižymėjo didesniu redukciniu aktyvumu nei Leonurus 

cardiaca L. vaistinė augalinė žaliava – žolė, surinkta VDU botanikos sodo Vaistinių augalų skyriuje. 

Skirtingos reikšmės redukcinio aktyvumo nustatytos ir tarp sibirinių sukatžolių rūšies žolės mėginių: 

Lietuvoje augusių sibirinių sukatžolių žaliava pasižymėjo du kartus didesniu redukciniu aktyvumu nei 

Pueblos valstijoje, Meksikoje, augusios sibirinių sukatžolių žaliava. Lyginant Leonurus sibiricus L. ir 

Leonurus cardiaca L. rūšių žaliavą, surinktą iš tos pačios augavietės – VDU Botanikos sodo Vaistinių 

augalų skyriaus, Leonurus cardiaca L. vaistinė augalinė žaliava – žolė, pasižymėjo stipresniu redukciniu 

aktyvumu (6 pav.). 

 
 
3.5. Leonurus L. žolės fenolinių junginių kiekinės sudėties ir antioksidantinio 

aktyvumo in vitro koreliacinio ryšio nustatymas  

Įvertinant ryšį tarp Leonurus L. augalinės žaliavos – žolės, ėminiuose nustatytų atskirų 

fenolinių junginių (p–kumaro rūgšties, kavos rūgšties, chlorogeno rūgšties, sinapo rūgšties, chino 

rūgšties, rozmarino rūgšties, apigenino, kvercetino, kemferol-3-O-gliukozido, liuteolin-7-O-gliukozido, 

orientino, hiperozido, izokvercitrino, tilirozido, rutino, izoramnetin-3-O-rutinozido, galangino) ir 

skirtingų antioksidantinio aktyvumo tyrimo metodų in vitro (DPPH, ABTS, FRAP), apskaičiuotas 

Pirsono koreliacijos koeficientas (2 lentelė). 

2 lentelė. Leonurus cardiaca L. ir Leonurus sibiricus L. žolės fenolinių junginių kiekinės sudėties 
(mg/g) ir antioksidantinio aktyvumo in vitro (µmol TE/g)Pirsono koreliacijos koeficientai (p<0,05) 

Identifikuoto junginio kiekies, µg/g 
Antioksidantinis aktyvumas (µmol TE/g), nustatant skirtingais metodais  

DPPH ABTS FRAP 

 

Kavos rūgštis 0,973 0,923 0,957 

Sinapo rūgštis 0,991 0,959 0,924 

Chlorogeno rūgštis 0,266 - 0,547 

Rozmarino rūgštis - 0,592 - 

Chino rūgštis 0,160 - 0,435 

 

Apigeninas 0,374 0,231 0,659 

Kvercetinas 0,110 - 0,499 

Liuteolin-7-O-gliukozidas 0,166 - 0,277 

Hiperozidas 0,632 0,486 0,268 

Izokvercetinas 0,753 - 0,598 
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Tilirozidas 0,714 0,874 0,564 

Rutinas 0,01 - 0,291 

Silpna koreliacija – nuo 0,2 iki 0,5; vidutinė – nuo 0,5 iki 0,7; stipri – nuo 0,7 iki 0,9; labai stipri – nuo 0,9 iki 1. 

Kavos ir sinapo rūgštis labai stipriai koreliavo su antiradikaliniu aktyvumu, nustatytu DPPH 

(r=0,973 ir r=0,991), ABTS (r=0,923 ir r=0,959) metodais bei redukciniu aktyvumu, nustatytu FRAP 

(r=0,957 ir r=0,924) metodu. Izokvercetinas ir tilirozidas stipriai koreliavo su DPPH metodu nustatant 

antiradikalinį aktyvumą (r=0,756 ir 0,714). Tilirozidas pasižymėjo stipria koreliacija ir su ABTS metodu 

nustatant antiradikalinį aktyvumą (r=0,874). Kiti junginiai pasižymėjo silpna arba vidutine koreliacija 

su antioksidantiniu aktyvumu, nustatytu skirtingais  metodais (2 lentelė). 

 

 
3.6. Leonurus L. žolės fenolinių junginių, hidroksicinamono rūgšties darinių ir 

flavonoidų kiekio bei antioksidantinio aktyvumo in vitro koreliacijos ryšio 

nustatymas 

Statistinės koreliacinės analizės rezultatai parodė, jog stiprūs ir labai stiprūs koreliaciniai ryšiai 

yra tarp fenolinių junginių, hidroksicinamono rūgšties darinių, flavonoidų kiekio ir antioksidantinio 

aktyvumo in vitro (3 lentelė). 

3 lentelė. Fenolinių junginių, hidroksicinamono rūgšties darinių, flavonoidų kiekio ir ištirtų 
sukatžolių žolės mėginių antioksidantinio aktyvumo in vitro Pirsono koreliacijos koeficientai 

(p<0,05) 

Atlikus analizę DPPH metodu, buvo nustatyta stipri koreliacija tarp sukatžolių žolės mėginių 

antiradikalinio aktyvumo in vitro ir bendro fenolinių junginių kiekio (r=0,857, p<0,05), bendro 

flavonoidų kiekio (r=0,87, p<0,05), bei hidroksicinamono rūgšties darinių kiekio (r=0,863, p<0,05). 

Antioksidantinio 

aktyvumo 

nustatymo 

metodas 

Bendras fenolinių 

junginių kiekis, mg 

GRE/g 

Bendras flavonoidų 

kiekis, 

mg RE/g 

Hidroksicinamono 

rūgšties darinių kiekis, 

mg RE/g 

 

DPPH 0,857 0,87 0,863 

ABTS 0,812 0,862 0,974 

FRAP 0,908 0,758 0,974 
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Atliekant statistinę analizę, nustatytas stiprus koreliacijos ryšys tarp ABTS metodu įvertinto 

sukatžolių žolės mėginių antiradikalinio aktyvumo in vitro ir bendro fenolinių junginių kiekio 

(r=0,812,  p<0,05), flavonoidų kiekio (r=0,862, p<0,05). Labai stipri koreliacija nustatyta tarp 

hidroksicinamono rūgšties darinių (r=0,974, p<0,05). 

Labai stiprus koreliacijos ryšys nustatytas tarp FRAP metodu įvertinto redukcinio aktyvumo in 

vitro ir bendro fenolinių junginių kiekio (r=0,908, p<0,05) bei hidroksicinamono rūgšties darinių (0,974, 

p<0,05), stipri koreliacija nustatyta tarp bendro flavonoidų kiekio (r=0,758, p<0,05). 

Taigi, nustatytas stiprus arba labai stiprus koreliacijos ryšys tarp Leonurus L. žolėje kaupiamo 

bendro fenolinių junginių kiekio ir antioksidantinio aktyvumo. Pvz., Meksikoje surinktoje žaliavoje 

buvo nustatytas mažesnis bendras fenolinių junginių kiekis ir tuo pačiu silpnesnis antioksidantinis 

aktyvumas nei Lietuvoje augusių skirtingų sukatžolių rūšių vaistinėse augalinėse žaliavose. Manome, 

kad Lietuvos klimato sąlygos sukelia sudėtingą augalų prisitaikymą, tuo pačiu skatina fenolinių junginių, 

būtinų adaptacijai, sintezę ir turi tiesioginę įtaką antioksidantiniam aktyvumui.  

 

3.7. Leonurus cardiaca L. ir Leonurus sibiricus L. vaistinės augalinės žaliavos 

ištraukų priešmikrobinio aktyvumo rezultatai 

Vertinant priešmikrobinio aktyvumo rezultatus, sukatžolių žolės vandeninės ištraukos 

pasižymėjo silpniausiu priešmikrobiniu poveikiu. Visgi, Enterococcus faecalis ir Candida albicans 

buvo jautrūs tik vandeninėms ištraukoms. Vienintelės, Leonurus sibiricus L. vaistinės augalinės žaliavos 

– žolės, surinktos iš Pueblos valstijos (Meksika) augavietės, vandeninės ištraukos inhibavo S. aureus. 

Reikšmingo priešmikrobinio poveikio skirtumo tarp Leonurus sibiricus L. ir Leonurus cardiaca L. 

vaistinės augalinės žaliavos vandeninių ištraukų ir augaviečių įtakos šiam aktyvumui nepastebėta. 

Remiantis literatūros šaltiniais, Argentinos šiaurės vakarinėje dalyje surinktos Leonurus sibiricus L. 

žaliavos vandeninės ištraukos taip pat nepasižymėjo baktericidiniu poveikiu, bet silpnai veikė prieš 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, tačiau priešingai nei Lietuvoje ir Meksikoje rinktos 

sukatžolių žaliavos vandeninės ištraukos neveikė Enterococcus faecalis padermės (4 lentelė) [31]. 
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4 lentelė. Leonurus cardiaca L. ir Leonurus sibiricus L. vaistinės augalinės žaliavos (žolės) 
vandeninių, etanolinių ir metanolinių ištraukų priešmikrobinio aktyvumo tyrimo rezultatai 

Kontrolinio tyrimo metu nustatyta, kad dešimt kartų agaru praskiesti ekstrahentai (70 proc. 

etanolis ir 80 proc. metanolis) priešmikrobinio poveikio neturėjo – neslopino mikroorganizmų augimo 

(7 pav). 
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Etanolis 1,8 0,45 1,35 1,35 1,35 1,8  1,8   

Metanolis 1,5 0,5 1,5 1,5 0,5 2     

Vanduo N        10mm 10mm 
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Etanolis 1,7 0,43 0,43 1,28 1,28      

Metanolis 2,0 0,5 1,5 1,5 1,5 2     

Vanduo N        8mm  
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Etanolis 1,5 0,38 1,5 1,5 1,5      

Metanolis 2,4 0,6 2,4 2,4       

Vanduo N  5mm      10mm  
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Etanolinis 1,9 0,48 1,9 1,9 1,9 1,9     

Metanolis 2,5 0,63 2,5 2,5 2,5      

Vanduo N        8mm 5mm 

    N – nėra duomenų;               -  priešmikrobinio povekio nėra;           - Gram teigiamos bakterijos;         - Gram neigiamos bakterijos;          -  grybelis.    
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7 pav. Priešmikrobinio poveikio kontrolė (mikroorganizmų augimas – neslopinamas) 

 

Etanolinėms sukatžolių žaliavos – žolės, ištraukoms buvo jautrūs šie mikroorganizmai: Bacillus 

subtilis, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae, 

Proteus vulgaris. Visos etanolinės sukatžolių ištraukos, kurių žaliava buvo iš skirtingų augaviečių, 

stipriausiai veikė prieš Bacillus cereus (Leonurus cardiaca L. vaistinės augalinės žaliavos, surinktos 

Mažeikių rajone, ištraukos – MSK-0,45 mg/ml, Leonurus cardiaca L. žolės, surinktos VDU botanikos 

sodo Vaistinių augalų skyriuje, ištrauka – MSK-0,43 mg/ml, Leonurus sibiricus L. žolės, surinktos 

Meksikoje, ištraukų MSK-0,38 mg/ml, Leonurus sibiricus L. žolės, surinktos VDU botanikos sodo 

Vaistinių augalų skyriuje, ištraukų MSK-0,48 mg/ml). Leonurus cardiaca L. žolės etanolinės ištraukos 

pasižymėjo stipresniu prišmikrobiniu poveikiu nei Leonurus sibiricus L. ištraukos prieš šiuos 

mikroorganizmus: Staphylococcus aureus, Streptococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae. 

Leonurus cardiaca L. žolės, surinktos Mažeikių rajone, etanolinės ištraukos išskirtinai veikė 

Pseudomonas aeruginosas (MSK-1,8 mg/ml). Daugiau nei viena tirta sukatžolių ištrauka neturėjo 

priešmikrobinio poveikio prieš Pseudomonas aeruginosas. Proteus vulgaris buvo jautri tik Leonurus 

cardiaca L. (Mažeikių rajonas) ir Leonurus sibiricus L. (VDU botanikos sodo Vaistinių augalų skyrius) 

etanolinėms ištraukoms. Kitų tyrėjų duomenimis, sukatžolių žolė, surinkta šiaurės vakarų Argentinoje, 

pasižymėjo priešmikrobiniu poveikiu prieš S. aureus (MSK-0,863 mg/ml), bet veikė silpniau nei mūsų 

tirtos Leonurus cardiaca L. (VDU botanikos sodo Vaistinių augalų skyrius) žolės ištraukos (MSK-

0,43mg/ml) (4 lentelė). Šiame tyrime stipresnis priešmikrobinis poveikis etanolinių sukatžolių ištraukų, 

nei augusių Argentinoje, galėjo būti dėl taikytos skirtingos ištraukų gamybos metodikos. Anksčiau 

atliktame tyrime buvo naudotas 96 proc. etanolis, kuriuo užpilama žaliava laikoma 7 paras 37 oC 

temperatūroje, o šiame tyrime naudotas 70 proc. etanolis ir taikytas perkoliacijos metodas [31]. 

Perkoliacijos metodas yra efektyvus, nes žaliava ekstrahuojama vis naujomis tirpiklio porcijomis, 

užtikrinant pilnesnę biologiškai aktyvių medžiagų ekstrakciją [7]. 
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Metanolinės sukatžolių ištraukos pasižymėjo priešmikrobiniu veikimu prieš tuos pačius 

mikroorganizmus kaip ir etanolinės. Stipriausias metanolinių sukatžolių žolės ištraukų priešmikrobinis 

poveikis nustatytas prieš Bacillus cereus: Leonurus cardiaca L. (Mažeikių rajonas) MSK-0,5 mg/ml, 

Leonurus cardiaca L. (VDU botanikos sodas Vaistinių augalų skyrius) MSK-0,5 mg/ml, Leonurus 

sibiricus L. (Puebla, Meksika) MSK-0,6 mg/ml, Leonurus sibiricus L. (VDU botanikos sodo Vaistinių 

augalų skyrius) MSK-0,625 mg/ml. Mikroorganizmai buvo jautresni Leonurus cardiaca L. vaistinės 

augalinės žaliavos metanolinėms ištraukoms, nei Leonurus sibiricus L. Išskirtinai stipriu 

priešmikrobiniu poveikiu pasižymėjo Leonurus cardiaca L. augalinės žaliavos, surinktos Mažeikių 

rajone, metanolinės ištraukos prieš Klebsiella pneumoniae (MSK-0,5 mg/ml palyginant su kitomis 

sukatžolių žolės metanolinėmis ištraukomis MSK nuo 1,5 iki 2,5 mg/ml), o Leonurus sibiricus L. 

metanolinė ištrauka neturėjo jokio poveikio prieš šią bakteriją (4 lentelė). Anksčiau atliktų tyrimų 

duomenimis, Malaizijoje augusių sukatžolių metanolinė lapų ištrauka ir šaknų ekstraktas, stipriau 

inhibavo S. aureus (MSK-0,45 mg/ml ir MSK-0,9 mg/ml) nei šiame tyrime tirtos metanolinės sukatžolių 

žolės ištraukos (MSK nuo 1,5 iki 2,4 mg/ml) [63]. Pietų Afrikoje surinktos Leonurus L. metanolinės 

ištraukos pasižymėjo silpnesniu poveikiu prieš K. pneumoniae (MSK-3 mg/ml), B. cereus 

(MSK- 2mg/ml), S. aureus (MSK-2 mg/ml) nei šiame tyrime tirtų sukatžolių žolės metanolinių ištraukų 

priešmikrobinis poveikis prieš K.pneumoniae (MSK nuo 0,5 iki 2,5 mg/ml), B. cereus (MSK nuo 0,5 iki 

0,625 mg/ml), S. aureus (MSK nuo 1,5 iki 2,5 mg/ml) [63]. 

Etanolinės sukatžolių ištraukos stipriau veikė mikroorganizmų padermes, nei metanolinės ar 

vandeninės. Tik vandeninės ištraukos veikė C. albicans ir E. faecalis, tačiau šios ištraukos neveikė kitų 

tirtų mikroorganizmų kultūrų. Nei viena tirta ištrauka neturėjo poveikio prieš E. coli. Remiantis anksčiau 

atliktų tyrimų duomenimis, Leonurus sibiricus L. žolės, surinktos Malaizijoje, vandeninės, metanolinės 

ištraukos turėjo poveikį prieš E. coli [62]. Sukatžolių vaistinės augalinės žaliavos, surinktos šiaurės 

vakarų Argentinoje, vandeninės ir etanolinės ištraukos taip pat nepasižymėjo priešmikrobiniu poveikiu 

prieš E. coli [31]. Rezultatų skirtumai galėjo būti nulemti dėl taikytų skirtingų priešmikrobinio 

nustatymo metodų. Galima teigti, jog Leonurus cardiaca L. rūšies žolės ištraukos pasižymėjo stipresniu 

priešmikrobiniu veikimu nei Leonurus sibiricus L. rūšies. Augavietė poveikio šiems rezultatams 

neturėjo. 

Leonurus L. žolės metanolinių ištraukų priešmikrobinio aktyvumo priklausomybė nuo 

žaliavoje nustatytų biologiškai aktyvių junginių kiekio. Leonurus cardiaca L. rūšies metanolinės 

ištraukos pasižymėjo stipresniu priešmikrobiniu aktyvumu nei Leonurus sibiricus L. metanolinės 

ištraukos. Analizuojant priešmikrobinio aktyvumo rezultatus, nebuvo nustatyta koreliacija tarp 

Leonurus cardiaca L. metanolinių ištraukų priešmikrobinio poveikio ir analizuotų cheminių junginių 

kiekių. Skirtingose augavietėse augusių Leonurus cardiaca L. ir Leonurus sibiricus L. rūšių žolės 

metanolinėse ištraukose buvo nustatyti statistiškai reikšmingi kiekių skirtumai: bendro fenolinių 
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junginių, flavonoidų, hidroksicinamono rūgšties darinių (8 pav.). Priešmikrobinio poveikio skirtumas 

buvo nustatytas tik tarp skirtingų Leonurus L. rūšių metanolinių ištraukų. Nepaisant to, kad Leonurus 

cardiaca L. vaistinė augalinė žaliava (Mažeikių rajonas) kaupė didesnę fenolinių junginių, flavonoidų ir 

hidroksicinamono rūgšties darinių koncentraciją, priešmikrobinis poveikis nesiskyrė nuo Leonurus 

cardiaca L. žolės, surinktos VDU botanikos sodo Vaistinių augalų skyriuje, metanolinės ištraukos. Taip 

pat ir Leonurus sibiricus L. metanolinėje ištraukoje, kurios žaliava buvo surinkta Meksikoje, nors ir 

buvo nustatyti mažiausi kiekiai polifenolinių junginių, tačiau priešmikrobinis poveikis nesiskyrė nuo 

Leonurus sibiricus L. (VDU botanikos sodas Vaistinių augalų skyrius) vaistinės augalinės žaliavos 

priešmikrobinio poveikio (8 pav.; 4 lentelė). 

 
8 pav. Leonurus sibiricus L. ir Leonurus cardiaca L. metanoliniuose ekstraktuose nustatytų 

fenolinių junginių, flavonoidų, hidroksicinamono rūgšties darinių kiekiai (p<0,05) 

Anksčiau atliktuose tyrimuose yra teigiama, kad Leonurus L. vaistinės augalinės žaliavos 

priešmikrobinį aktyvumą lemia labdano tipo diterpenai. Leonurus L. rūšies augalai pasižymi didele 

terpenų junginių įvairove ir kiekiu, todėl galime daryti prielaidą, kad mūsų tirtų sukatžolių žolės 

metanolinų ištraukų priešmikrobinį aktyvumą apsprendžia ne polifenoliniai junginiai, bet diterpenai 

[15].  
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4. IŠVADOS 

1. Taikant ultra-efektyviosios skysčių chromatografijos su masių spektrometrija detekcijos metodą, 

skirtingose Lietuvos augavietėse surinktoje Leonurus cardiaca L ir Leonurus sibiricus L. rūšių 

vaistinėje augalinėje žaliavoje identifikuota 14 polifenolinių junginių, o Leonurus sibiricus L. 

žolėje, surinktoje Meksikoje (Pueblos valstijoje) – 11 junginių. Nustatyti didžiausi kiekiai šių 

polifenolinių junginių: chlorogeno rūgšties, rutino, izokvercitrino ir kavos rūgšties.  

2.  Didžiausias bendras fenolinių junginių (414,08 ± 2,23 mg GRE/g, p<0,05) ir hidrosicinamono 

rūgšties darinių (56,75 ± 1,45 mg CRE/g, p<0,05) kiekis nustatytas Leonurus cardiaca L. žolėje, 

surinktoje Mažeikių rajono apylinkėse, o flavonoidų (26,304 ± 1,28 mg RE/g, p<0,05) kiekis – VDU 

botanikos sodo Vaistinių augalų skyriuje surinktoje Leonurus sibiricus L. vaistinėje augalinėje 

žaliavoje. 

3. Taikant DPPH ir ABTS spektrofometrinius metodus, nustatytas stipriausias antiradikalinis 

Leonurus cardiaca L. vaistinės augalinės žaliavos, surinktos tiek Mažeikių rajono apylinkėse, tiek 

ir VDU botanikos sodo Vaistinių augalų skyriuje, aktyvumas. Didžiausias redukcinis aktyvumas 

FRAP spektrofotometriniu metodu nustatytas Leonurus cardiaca L. vaistinėje augalinėje žaliavoje, 

surinktoje Mažeikių rajone. 

4. Leonurus cardiaca L. vaistinėje augalinėje žaliavoje, surinktoje skirtingose augavietėse, nustatytas 

didesnis bendras fenolinių junginių, flavonoidų, hidroksicinamono rūgšties darinių kiekis bei 

stipresnis antioksidantinis aktyvumas (in vitro) nei Leonurus sibiricus L. žolėje, surinktoje 

skirtingose vietovėse. Leonurus cardiaca L. žolė, kuri buvo surinkta Mažeikių rajono apylinkėse, 

išsiskyrė stipriausiu antiradikaliniu ir redukciniu aktyvumu bei kaupiamų polifenolinių junginių 

kiekiu, o silpniausias antioksidantinis aktyvumas (in vitro) ir kaupiamų junginių kiekis buvo 

nustatytas Leonurus sibiricus L. vaistinėje augalinėje žaliavoje, surinktoje Pueblos valstijoje, 

Meksikoje. 

5. Nustatytas sukatžolių žolės etanolinių ir metanolinių ištraukų stipriausias priešmikrobinis poveikis, 

veikiant tas pačias mikroorganizmų padermes. Leonurus cardiaca L. vaistinės augalinės žaliavos 

ištraukos veikė stipriau nei Leonurus sibiricus L. 

6. Nenustatyta tiesioginė priklausomybė tarp priešmikrobinio aktyvumo rezultatų ir kaupiamų 

polifenolinių junginių kiekių Leonurus cardiaca L. bei Leonurus sibiricus L. vaistinėje augalinėje 

žaliavoje, surinktoje skirtingose augavietėse. 
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5. PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS 

Remiantis mūsų tyrimo rezultatais, rekomenduojame gaminti sukatžolių preparatus iš Leonurus 

cardiaca L vaistinės augalinės žaliavos. Šios rūšies žaliava sukaupia didžiausią polifenolinių junginių 

kiekį bei pasižymi stipriausiu priešmikrobiniu ir antioksidantiniu aktyvumu. 

Rekomenduojama atlikti Leonurus cardiaca L. ir Leonurus sibiricus L. vaistinės augalinės 

žaliavos kokybinę–kiekinę terpenų analizę bei įvertinti priešmikrobinio aktyvumo priklausomybę nuo 

šių junginių kiekio.  

Rekomenduojame ištirti aplinkos klimatinių stresorių įtaką Leonurus cardiaca L. ir Leonurus 

sibiricus L. vaistinės augalinės žaliavos polifenolinių junginių kiekiui ir antioksidantiniam aktyvumui. 
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