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SANTRAUKA 

G. Navardauskaitės magistro darbas „Eterinių aliejų nustatymas dujų chromatografijos - masių 

spektrometrijos metodu Lietuvoje natūraliose augimvietėse augančios rykštenės (Solidago L.) 

augaluose“, mokslinė vadovė Doc. Dr. R. Marksienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, 

Medicinos akademijos, Farmacijos fakulteto, Analizinės ir toksikologinės chemijos katedra – Kaunas, 

2018. 

Darbo tikslas: Ištirti eterinius aliejus Lietuvoje natūraliose augimvietėse augančios rykštenės       

(Solidago L.) augaluose, naudojant dujų chromatografijos- masių spektrometrijos metodą. 

Darbo uždaviniai: 1. Remiantis išanalizuotais literatūros duomenimis, parinkti optimalias sąlygas 

eterinių aliejų išskyrimui iš surinktos S.canadensis L. ir S. gigantea L. žaliavos. 2. Atlikti skirtingų 

Lietuvoje natūraliose augimvietėse augančių rykštenės rūšių sudėtyje esančių eterinių aliejų 

nustatymą. 3. Atlikti rykštenės (S. canadensis L. ir S. gigantea L) augalinėje žaliavoje identifikuotų 

eterinių aliejų kiekybinį įvertinimą.  

Tyrimo metodika: Surinkta S. canadensis L. ir S. gigantea L. lapų ir žiedų augalinė žaliava buvo 

džiovinama, eteriniai aliejai išgauti hidrodistiliacijos būdu ir jų komponentai identifikuoti dujų 

chromatografijos-masių spektrometrijos (DC-MS) metodu. 

Rezultatai ir išvados: Kokybinės analizės metu nustatyta, kad dominuojantys komponentai                      

S. canadensis L. ir S. gigantea L. eteriniame aliejuje – bornilo acetas, izospatulenolis ir                      

ent - germakra 4. S. canadensis L. lapų eteriniame aliejuje nustatyta daugiau komponentų, negu žiedų, 

tuo tarpu S. gigantea L. mėginiuose daugiau komponentų identifikuota žieduose. Atlikus kiekybinį 

įvertinimą, didžiausias eterinių aliejų kiekis pagal bendrą smailių plotą nustatytas S. canadensis L. 

lapuose, rinktuose  Tauragės raj. Oplankyje 2017 m. (998,8±0,10 x107) ir žieduose, rinktuose Pagėgių 

sav. Birbintėje (708,51±0,79 x107) 2012m . Didžiausias eterinių aliejų kiekis S. gigantea L. lapuose 

nustatytas Utenos raj, Tauragnuose (131,28±0,26 x 107) 2012 m. rinktuose mėginiuose, ir žieduose, 

rinktuose Vilkaviškio raj., netoli Klausučių km. rinktoje žaliavoje (290,69±0,38 x 107) 2012m. 

Statistiškai apdorojus duomenis nustatyta, kad eterinio aliejaus kiekis pagal bendrą smailių plotą         

S. canadensis L. ir S. gigantea L. lapuose bei žieduose reikšmingai skyrėsi (p<0,05) visuose 

mėginiuose. Statistiškai reikšmingi rezultatai (p<0,05) gauti ir tarp augaviečių, kuriose rinkti                

S. canadensis L. ir S. gigantea L. mėginiai. Galima teigti, kad eterinio aliejaus kiekis priklauso nuo EA 

išskyrimui naudojamos augalo dalies ir jo augavietės. Palyginus kanadinės ir vėlyvosios rykštenių 

eterinių aliejų kiekį, pagal bendrą smailių plotą nustatyta, kad S. canadensis L. augalinė žaliava 

sukaupia didesnį eterinių aliejų kiekį negu S. gigantea L. augalinė žaliava, todėl norint išgauti daugiau 

eterinių aliejų rekomenduojama rinktis kanadinės rykštenės rūšies augalus.  



SUMMARY 

Final master's thesis of G. Navardauskaitė: "The assessment of essential oil compounds found in 

goldenrod (Solidago L.) plants naturally occuring in Lithuania using the GC-MS method" / scientific 

supervisor doc. dr. Rūta Marksienė; Lithuanian University of Health Sciences, Faculty of Pharmacy, 

Department of analytical and toxicological chemistry. – Kaunas. 

The aim of work: to assess the essential oil compounds found in goldenrod plants (Solidago L.) 

growing in Lithuania using the gass chromatography-mass spectrometry method. 

Main tasks: 1. To analyse and subsequently select an optimal method of extraction of essential oils 

from S. canadensis L. and S. gigantea L. plant material. 2. To perform a qualitative analysis of 

essential oil compounds in different Solidago L. species growing in Lithuania. 3. To perform a 

quantitative analysis of identified essential oil compounds in goldenrod (S. canadensis L. and             

S. gigantea L.) plant material.  

Methods: The study was performed using leaves and inflorescences of two different species of 

Solidago L. collected in Lithuania:  S. canadensis L. and S. gigantea L. The essential oils, obtained 

from air-dried plant material by hydrodistillation, were studied by GC–MS.  

Results and conclusions: The qualitative analysis showed, that the most abundant components of            

S. canadensis L. and S. gigantea L. essential oil was bornyl acetate, isospathulenol and ent-germacra 4.  

In the case of S. canadensis L., more components were found to exist in the essential oils extracted 

from its leaves, rather than inflorescences, while the opposite could be observed with S. gigantea L. 

specimens. The qualitative study indicated S. canadensis L. leaves collected in Oplankys, Tauragė 

region in 2017 and       S. canadensis L. inflorescences collected in Birbintė, Pagėgiai municipality to 

contain the largest amount of essential oils according to their total surface area (998,8±0,10 x107 and 

708,51±0,79 x107 respectively). The largest ammount of essential oils contained in S. gigantea L. was 

found to be in specimens collected in Tauragnai, Utena region (131,28±0,26 x 107) and inflorescences 

collected in Vilkaviškis region, near the village of Klausučiai (290,69±0,38 x 107). Data statistics 

indicates that according to the total surface area, the amount of essential oils in S. canadensis L. and    

S. gigantea L. leaves and inflorescences varied dramatically (p<0,05) in all of the specimens. 

Similarly, the results obtained between the places that the specimens of S. canadensis L. and                

S. gigantea L. were collected also showed some statistic importance (p<0,05). It could be thus stated 

that the amount of essential oil depends on the part of the plant used for its extraction, as well as the 

place of the plants' occurance. By comparing the amount of essential oils in   S. canadensis L. and       

S. gigantea L. according to their total surface area, it was determined that the plant material of             

S. canadensis L. accumulates a larger amount of essential oils than that of S. gigantea L.. This 



suggests that in order to extract a larger amount of essential oils, one is recommended to use the plant 

species of S. canadensis L.  
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SANTRUMPOS 

CO2 – anglies dioksidas 

DC-MS – dujų chromatografija- masių spektrometrija 

EA- eteriniai aliejai 

ESS - ekstrakcija superkritiniais skysčiais 

IK50 - koncentracija μg/ml, sukelianti 50 proc. duotojo parametro slopinimą 
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ĮVADAS 

 Eteriniai aliejai (EA) nuo seno naudojami liaudies medicinoje, maisto pramonėje, kosmetikoje 

ir farmacijoje kaip natūralios, aplinkai nekenksmingos medžiagos [1]. Tai kompleksiniai mažos 

molekulinės masės junginių mišiniai, ekstrahuoti iš augalų hidrodistiliacijos, ekstrakcijos 

superkritiniais skysčiais ir kitais metodais [2]. Eterinių aliejų komponentai yra vieni svarbiausių 

biologiškai aktyvių Solidago L. junginių, todėl jų analizė moderniu dujų chromatografijos–masių 

spektrometrijos (DC-MS) metodu leidžia įvertinti augalinės žaliavos kokybę, palyginti kaip šie 

biologiškai aktyvūs junginiai pasiskirsto skirtinguose augalo organuose [3]. 

 Šio darbo tiriamasis objektas – kanadinių rykštenių (Solidago canadensis L.) ir vėlyvųjų 

rykštenių (Solidago gigantea L.) augalinė žaliava. Abi rūšys priklauso astrinių (Asteraceae) šeimai, 

augalai kaupia flavonoidus, diterpeninius ir triterpeninius saponinus, eterinius aliejus, polisacharidus, 

fenolines rūgštis [4,5,6]. Be minėtų junginių Solidago L. augalai kaupia ir saponinus, būdingus tik 

rykštenei: canadensis saponinus, virgaurea saponinus, gigantea saponinus [7]. Eteriniai aliejai 

rykštenės augaluose sudaro 0,4 – 0,5 proc. [4]. Išnagrinėjus atliktus tyrimus nustatyta, kad rykštenės 

augalų eteriniai aliejai yra svarbūs biologiškai aktyvūs junginiai ir pasižymi antimikrobiniu [8,9,10], 

analgetiniu [10], priešgrybeliniu [11,12,13], gastroprotekciniu poveikiu [14]. Plačiai išnagrinėtas ir 

priešvėžinis Solidago L. augalų eterinių aliejų aktyvumas [15,16,17]. Šios savybės yra svarbios kuriant 

preparatus iš vaistinės augalinės žaliavos. Iš Solidago L. rūšies augalų gaminami homeopatiniai 

preparatai bei maisto papildai. Valstybinės vaistų kontrolės duomenimis, Lietuvoje yra registruotas 

augalinis vaistinis preparatas su S. virgaurea L. uritinktūra („Akutur“). Indikacijos pagrįstos 

homeopatijos principais, preparatas vartojamas lengvo apatinių šlapimo takų uždegimo pagalbiniam 

gydymui po veiksmingos specifinės terapijos. Dar vienas homeopatinis preparatas, kurio sudėtyje yra 

Solidago virgaurea L. ekstrakto - „Populus compositum SR“ [18]. Taip pat gaminama arbata 

„Diuretiko“ (UAB „Acorus Calamus“), kurios vaistažolių mišinyje yra Herba Solidaginis [5]. Be to, 

rykštenės augalinėje žaliavoje kaupiasi terpenai bornilo acetatas, α- ir β-pinenas, kamfenas įeinantys į 

preparato skirto inkstų ir šlapimtakių akmenligei gydyti „Rowatinex“ sudėtį [18]. 

 Darbo naujumas ir aktualumas. Pirmą kartą nustatyti skirtingose Lietuvos vietovėse 

augančių rykštenės (Solidago L.) augalų eterinių aliejų komponentai, jų kiekybinis įvertinimas 

skirtinguose augalo organuose. Nors užsienio šalyse jau buvo nagrinėti rykštenės (Solidago L.) augalų 

eteriniai aliejai, tačiau šiame tyrime atlikti pirminiai eterinių aliejų tyrimų žingsniai Lietuvoje. Gauti 

rezultatai gali būti reikšmingi ateityje, toliau tęsiant tyrimus ir kuriant augalinius vaistinius preparatus 

ar maisto papildus su rykštenėmis. 
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 Šio darbo tikslas - ištirti eterinius aliejus Lietuvoje natūraliose augimvietėse augančios 

rykštenės (Solidago L.) augaluose, naudojant dujų chromatografijos- masių spektrometrijos metodą. 
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DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 Darbo tikslas: 

 Ištirti eterinius aliejus Lietuvoje natūraliose augimvietėse augančios rykštenės (Solidago L.) 

augaluose, naudojant dujų chromatografijos- masių spektrometrijos metodą. 

 

 Darbo uždaviniai: 

1) Remiantis išanalizuotais literatūros duomenimis, parinkti optimalias sąlygas eterinių aliejų 

išskyrimui iš surinktos S.canadensis L. ir S. gigantea  L. žaliavos. 

2) Atlikti skirtingų Lietuvoje natūraliose augimvietėse augančių rykštenės rūšių sudėtyje esančių 

eterinių aliejų nustatymą. 

3) Atlikti rykštenės (S.canadensis L. ir S. gigantea L.) augalinėje žaliavoje identifikuotų eterinių 

aliejų kiekybinį įvertinimą.  
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1. LITERATŪROS APŽVALGA 

1.1. Rykštenės (Solidago L.) paplitimas 

 Rykštenės augalai priklauso Solidago L. genčiai. Šis daugiametis augalas priskiriamas astrinių 

(Asteraceae) šeimai. Rykštenė viena iš didžiausių šios šeimos genčių, žinoma apie 120 jos rūšių 

[4,19,20].  

 Solidago L. genties rūšys yra plačiai paplitusios visame pasaulyje, kilusios iš Šiaurės 

Amerikos. Tarp maždaug 120 Solidago L. rūšių 3 yra invazinės, kurios pasiskirsčiusios po Europą, 

didelę dalį Azijos, Australijos ir Naujosios Zelandijos [20,21].  

 Dvi svetimšalės rykštenės, S. canadensis L. ir S. gigantea L. buvo atvežtos į Europą iš Šiaurės 

Amerikos 18 amžiaus viduryje ir tapo invazinėmis praėjus apie 100 metų. S. gigantea L. pirmą kartą 

Lietuvoje atrasta 1977 metais, o tuo tarpu S. canadensis L. - 1998 metais. Abi šios invazinių rykštenių 

rūšys yra dekoratyviniai daugiamečiai augalai [22]. 

 Lietuvoje savaime auga paprastoji rykštenė (Solidago virgaurea L.), ir trys svetimžemės į 

Lietuvos invazinių augalų sąrašą įtrauktos rykštenių rūšys: kanadinė (S. canadensis L.), aukštoji                    

(S. altissima L.), vėlyvoji (S. gigantea L.). Taip pat aptinkamas ir savaiminis paprastosios ir kanadinės 

rykštenių hibridas (S. × niederederi Khek.) [19,23,24]. Šios rūšys gerai toleruoja skirtingas aplinkos 

sąlygas ir lengvai, įvairiais būdais plinta, todėl gali greitai nukonkuruoti egzistuojančias bendrijas bei 

tapti invazinėmis [25]. 

 S. canadensis L. ir S. gigantea L. yra plačiai paplitusios po visą Lietuvos teritoriją [22].               

S. canadensis L. labiausiai išplitusi ir didžiausius plotus užima Vilniaus ir Kauno miestuose bei 

Vilniaus, Kauno, Tauragės ir Rokiškio rajonuose. Didžiausias kanadinės rykštenės užimamas plotas, 

aptiktas Tauragės raj., siekia iki 50ha. Minėtose vietovėse gausiai auga ir vietinė - paprastoji rykštenė                  

(S. virgaurea L.). Taip pat šiose augavietėse aptinkamas ir savaiminis hibridas (S. canadensis ×                

S. virgaurea).  

 S. gigantea L. labiausiai paplitusi Pagėgių, Šakių, Trakų ir Vilniaus rajonuose bei Vilniaus ir 

Kauno miestuose. Didžiausias vėlyvosios rykštenės užimamas plotas siekia iki 10 ha [19]. 

 Invazinės rykštenių rūšys dažniausiai įsikūrusios žmogaus paveiktose (suardytose) vietovėse: 

pakelėse, pagrioviuose, apleistuose dirvonuose, pamiškėse, ganyklose, laukuose, griuvėsiuose, stepėse 

ir panašiose vietose, iš kurių vėliau plinta ir į natūralias buveines. Kanadinė rykštenė dažniausiai auga 

atvirose, vidutinio drėgnumo ir sausose vietovėse, pavyzdžiui pievose, pakelėse, užmiesčiuose, upių 

krantuose, o vėlyvoji – miško pakraščiuose, pakelėse, dirvonuose. Dažniausi plitimo šaltiniai yra 

kolektyviniai sodai, daržai ir gėlynai [19,22,25].  
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1.2. Lietuvoje augančių Solidago L. klasifikacija ir morfologija 

Karalystė: Augalai (Plantea) 

Skyrius: Magnolijūnai (Magnoliophyta) 

Klasė: Magnolijainiai (Magnoliopsida) 

Poklasis: Astražiedžiai (Asteridae) 

Šeima: Astriniai (Asteraceae) 

Gentis: Rykštenė (Solidago L.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Kanadinė rykštenė (S. canadensis L.) 

 

 Kanadinė rykštenė (Solidago canadensis L.) (1 paveikslas) – daugiametis, rizomatinis 

augalas, stiebas tarp 60 iki 150cm (kartais 210-250cm) aukščio, lapuotas, viršuje šakojasi, o paviršius 

apaugęs plaukeliais. Apatiniai lapai pailgai kiaušiniški, kylant stiebu į viršų smulkėja ir viršūnėse 

tampa lancetiški, dantytais krašteliais. Viršutinė lapų pusė ganėtinai lygi, žalios spalvos, o apatinė - 

pilkai žalia ir plaukuota [5,26,27,28]. Žiedynai sudaryti iš vienašalių, išlenktų kekių, kurios kartu 

sudaro piramidines šluoteles stiebų pabaigoje. Kiekvienas žiedynas turi skraistę, sudarytą iš linijiškų, 

lancetiškų, žvyniškai dengtų, gelsvai žalių pažiedžių, supančių vieną eilę geltonų, tokio paties ilgio 

kaip ir skraistė liežuviškų žiedelių. Viršuje prisitvirtinusią mažą, rusvą mezginę supa balti šilkiniai 

plaukeliai [29]. Šaknys pluoštinės, atsitiktinės. Šakniastiebiai dažniausiai 5-12cm ilgio [26,27]. 

Sutrintas augalas gali skleisti šviežių morkų kvapą. Dauginama dalinant kerus arba sėklomis [5]. 
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 Vėlyvoji rykštenė (Solidago gigantea L.) yra iki 280cm aukščio augantis šakniastiebinis 

daugiametis augalas su antžeminiais 5-11mm diametro stiebais, išsišakojančiais ties žiedynais. Stiebas 

žalias, gali būti rausvai žalias, padengtas melsvomis apnašomis, plikas arba šiek tiek plaukuotas 

žiedyno srityje. Lapai 80-180mm ilgio ir 10-30mm pločio, pakaitiniai, lancetiški, smailėjantys, 

dantytais kraštais, turintys tris pagrindines plunksniškas gyslas. Lapai dažniausiai pliki tiek viršutinėje, 

tiek apatinėje dalyje, bet kartais pasitaiko ir plaukuota lapo apatinė dalis. Stiebo viduryje išsidėstę 

didžiausi lapai, kylant link žiedyno lapų dydis mažėja. Žiedynas – kūgio pavidalo arba plačios 

netaisyklingos šluotelės. Graižai tiesūs, su 1,5-3mm koteliais. Žiedyne būna nuo 40 iki 600 graižų. 

Vainiklapiai auksinės geltonos spalvos, moteriškos lyties. Lukštavaisiai plaukuoti, 1-2mm ilgio su 

1mm dydžio skristukais. Šakniastiebiai gali būti 90cm ilgio ir 1cm diametro, dažnai labai šakoti. 

Augalas žydi rugpjūčio – spalio mėnesį [30,31,32].  

 Nors šios Solidago L. genties rūšys yra glaustai susijusios, tačiau lyginant tarpusavyje 

morfologiniai požymiai šiek tiek skiriasi (1 lentelė) [27,28,30].  

 

1 lentelė. Rykštenės rūšių (S. canadensis L., S. gigantea L.) morfologinis palyginimas [27,28,30]  

Morfologinis požymis S. canadensis L. S. gigantea L. 

Stiebas Plaukuotas Lygus, pilkšvai žalsvas  

Taurėlapiai Iki 3mm dydžio 3,5-5mm dydžio 

Žiedai Citrinos geltonumo spalvos Ryškiai geltonos spalvos 

Skristukai Sidabriškai baltos spalvos Rudai baltos spalvos 

Žiedynai Tankesni Retesni 

 

1.3. Rykštenės (Solidago L.) farmakologinis poveikis 

 Antimikrobinis aktyvumas: Tyrimų metu nustatytas terpenų aktyvumas prieš 

mikroorganizmus - Gram teigiamos (+) bakterijos yra labiau jautrios terpenų poveikiui nei gram 

neigiamos (-) bakterijos. Antimikrobinis terpenų mechanizmas glaudžiai susijęs su jų lipofilinėmis 

savybėmis. Teigiama, kad terpenai daro įtaką membranos struktūrai , padidina jos pralaidumą [33]. 

 Indijoje tyrinėtas S. canadensis L. šaknų eterinio aliejaus poveikis šešioms bakterijų rūšims 

(S. aureus, S. faecalis, B. subtilis, S. typhi, E.coli, P. aeruginosa) ir dvejoms grybelių rūšims              

(C. Albicans,    A. niger). Antimikrobinis aktyvumas buvo įvertintas naudojant disko difuzijos metodą. 

Identifikuoti pagrindiniai eterinio aliejaus komponentai - timolis (20,25 proc.), α-kubebenas (6,26 

proc.), karvakrolis (5,51 proc.) ir nustatyta, kad EA buvo efektyvus prieš visas gram (+) ir gram (-) 
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bakterijas kai jo koncentracija 500-1000µg/ml. Nustatytas reikšmingas antibakterinis aktyvumas prieš 

S. feacalis ir E. coli bei švelnus priešgrybelinis poveikis prieš C. albicans ir A. niger [8]. 

 Kito tyrimo metu taip pat buvo nustatinėjamas antimikrobinis kanadinės rykštenės lapų 

eterinių aliejų poveikis prieš gram teigiamas (+) bakterijas: S. aureus, B. subtilis ir S. faecalis bei gram 

neigiamas (–) bakterijas -  P. aeruginosa, E. coli, S. typhi. Eteriniai aliejai buvo efektyvūs prieš gram 

(+) bakterijas,  o didžiausias jautrumas nustatytas prieš  B. subtilis. Antimikrobinis S. canadensis L. 

eterinių aliejų aktyvumas gali būti siejamas su juos sudarančiais terpenais, kurie gali suardyti 

mikrobinę citoplazminę membraną ir pakeisti jos didelį nepralaidumą protonams bei didesniems 

jonams [10]. 

 Rusijoje atliktų tyrimų metu nustatyta, kad S. virgaurea L. žiedų eterinis aliejus turi labai 

stiprų antimikrobinį poveikį prieš A. niger, S. aureus, S. cervisiae, nedidelį aktyvumą prieš E. coli., 

tačiau nebuvo pastebėta efektyvumo prieš P. aeruginosa [9]. 

 Analgetinis poveikis: mokslininkų atliktuose in vitro tyrimuose buvo veikiami trys 

receptoriai susiję su ūmaus skausmo perdavimu centrinėje nervų sistemoje. Nustatyta, kad                  

S. canadensis L. lapų eteriniame aliejuje esantys komponentai - bornilo acetatas ir limonenas nulemia 

analgetinį poveikį [10]. 

 Priešgrybelinis aktyvumas: įvairios cheminės medžiagos veikia grybelius, bet augalų 

eterinių aliejų ekstraktai yra plačiau naudojami, nes pasižymi švelnesniu poveikiu, lengviau 

pasisavinami, išlieka nepakitusios jų natūralios proporcijos palyginti su kitomis cheminėmis 

medžiagomis ir antibiotikais. Daugelis eterinių aliejų veikia fungistatiškai, o didesnė jų koncentracija 

veikia fungicidiškai [11]. 

 Tyrimų metu nustatytas S. chilensis Meyen lapų ir žiedų eterinio aliejaus priešgrybelinis 

aktyvumas prieš penkias skirtingas siūlinių grybelių rūšis ir vieną mielių rūšį. Eteriniai aliejai slopino 

siūlinių grybelių padermių augimą. Rezultatai parodė, kad patys jautriausi buvo žmogaus patogeniniai 

dermatofitai [12,13].  

 Įrodytas ir S. canadensis L. lapų eterinio aliejaus priešgrybelinis aktyvumas prieš Botrytis 

cinerea in vitro. Kanadinės rykštenės eteriniai aliejai sumažino infekcijos plitimą šviežiose braškėse ir 

pagerino braškių kokybę tiesiogiai užkertant kelią patogenų augimui. α-pinenas nustatytas kaip 

pagrindinis  S. canadensis L. EA komponentas (53.6 proc.), apsprendžiantis priešgrybelinį aktyvumą 

[33].  

 Gastroprotekcinis poveikis: kai kurie farmakologiniai tyrimai parodė statistiškai reikšmingą 

gastroprotekcinį S. chilensis Meyen veikliųjų junginių poveikį - buvo pastebėtas terpenų ir jų darinių 

efektyvumas gydant skrandžio opas. Šis poveikis pasiekiamas stimuliuojant gleivinę ir apsprendžiamas 
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diterpeno solidagenono. Be to, nebuvo jokio neigiamo poveikio skrandžio gleivinei ir nebuvo 

sutrikdyta rūgšties sekrecija [14]. 

 Poveikis odos pralaidumui: nustatyta, kad terpenų poveikis didinant odos pralaidumą 

paremtas lipidų išsidėstymo sutrikdymu tarpląsteliniame epidermio sluoksnyje. Rykštenės augalų 

eteriniame aliejuje esantys monoterpenai, tokie kaip linalolis, karvonas, D-limonenas bei 

seskviterpeninis junginys nerolidolis padidino hidrofilinio vaisto 5-fluorouracilo prasiskverbimą pro 

odą ir gleivines [34]. 

 Priešvėžinis aktyvumas: epidemiologinių tyrimų metu nustatytas teigiamas monoterpenų 

poveikis vėžio gydyme ir profilaktikoje. Išskiriami keli monoterpenų chemoterapinio veikimo 

mechanizmai. Jie gali funkcionuoti karcinogenezės iniciacijos fazės metu, užkertant kelią karcinogenų 

ir DNR sąveikai, arba promocijos fazės metu, slopinant vėžinių ląstelių plitimą. Tyrimų metu 

nustatyta, kad D-limonenas naudojamas kaip chemoterapinė medžiaga prieš daugelį navikinių ląstelių, 

karvonas - chemiškai sukeltos plaučių ir skrandžio karcinomos plitimo profilaktikai, o karveolis 

pasižymi chemoterapiniu poveikiu prieš krūtų vėžio ląsteles ankstyvose fazėje [35,36]. 

 In vitro tyrimų metu eteriniai aliejai išskirti iš Solidago canadensis L. žiedų, ir nustatyta, kad 

naujai atrastas diterpenas solikanolidas turėjo teigiamą citotoksinį aktyvumą prieš žmogaus plaučių 

vėžio A549, gaubtinės žarnos vėžio DLD-1 ir normalias fibroblastines WS1 ląsteles [15]. Baokang 

Huang ir kt. atlikto tyrimo metu nustatytas rykštenės eterinių aliejų citotoksinis aktyvumas prieš 

MDA-MB-435 (žmogaus krūties vėžio ląsteles), HepG2 (žmogaus hepatomos ląsteles) ir A-549 

(žmogaus plaučių karcinomos ląsteles). Priešvėžinis poveikis nenustatytas prieš LoVo (žmogaus 

gaubtinės žarnos karcinomos ląsteles) ir HL-60 (žmogaus promielocitinės leukemijos ląsteles). 

Citotoksinis EA aktyvumas gali būti siejamas su pagrindiniu komponentu β-kubebenu. Be to, teigiama, 

kad EA citotoksinio aktyvumo prieš LoVo ir HL-60 ląsteles tyrimo neigiamus rezultatus galėjo lemti 

germakreno D trūkumas eteriniame aliejuje [16]. 

 Kinijos universitete atliktas tyrimas, kurio metu buvo nustatinėjamas citotoksinis aktyvumas 

prieš žmogaus gimdos kaklelio karcinomos ląsteles HeLa, žmogaus kepenų karcinomos ląsteles PLC ir 

žmogaus hepatoceliulinės karcinomos ląsteles SMMC-7721. Citotoksiškumas išreiškiamas pagal 

koncentraciją μg/ml, sukeliančią 50 proc. duotojo parametro slopinimą (IK50), o rezultatai lyginami su 

kontroline medžiaga fluorouracilu. S. Canadensis L. lapų eterinio aliejaus IK50 buvo 68,1 μg/ml 

SMMC-7721 ląstelėms, 71.4 μg/ml SGC-7901 ląstelėms ir 156.9 μg/ml  Hela ląstelėms. Pasiekti 

rezultatai buvo panašūs kaip ir naudojant fluorouracilą. Dominuojantys EA junginiai buvo terpenai, 

todėl teigiama, kad S. canadensis L. EA citotoksinis aktyvumas gali būti susijęs su terpeniniais 

junginiais [17]. 
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 Ieškant alternatyvių gydymo metodų atliktas tyrimas, kurio metu siekta nustatyti S. virgaurea 

L. vandeninių ir etanolinių ekstraktų citotoksinį aktyvumą prieš PC3 (prostatos vėžio ląsteles). 

Ekstraktai ruošti iš skirtingų augalo dalių: lapų, žiedų, stiebų; gautų rezultatų duomenimis didesnis 

aktyvumas nustatytas lapuose ir žieduose [16]. 

 

 

1.4. Solidago L. biologiškai aktyvios medžiagos 

 Susisteminus literatūros ir mokslinių tyrimų duomenis, įvertinta Solidago L. fitocheminė 

sudėtis. Nustatyta, kad rykštenės augalai kaupia flavonoidus - S. virgaurea L. rūšies augaluose jie 

sudaro vidutiniškai 1.5 proc. visų besikaupiančių biologiškai aktyvių medžiagų, S. Canadensis L. - 2.4 

proc. (daugiausia rutozidas) ir S. gigantea L. - 3.9 proc. (daugiausia kvercetrinas). Taip pat Solidago L. 

rūšies augalai kaupia diterpeninius ir triterpeninius saponinus, eterinius aliejus (kemferolį, limoneną, 

karvakrolį, α- kubabeną), seksviterpenus, polisacharidus, fenolines rūgštis (chlorogeninė rūgštis, kavos 

rūgštis, vanilino rūgštis) [5,6,37]. Tiriant mineralines medžiagas Solidago L. augalinėje žaliavoje buvo 

nustatytas kalio, magnio, geležies, vario, cinko mikroelementų kiekis [38]. Be minėtų junginių Solidago 

L. augalai kaupia ir saponinus, būdingus tik rykštenei: canadensis saponinus, virgaurea saponinus, 

gigantea saponinus [7]. 

 Efektyviosios skysčių chromatografijos - masių spektrometrijos metodu nustatyta, kad iš 

Solidago virgaurea L. besikaupiančių biologiškai aktyvių junginių 1,5–2,4 proc. sudaro rutinas, 

kvercetrinas, astragalinas, izokvercetrinas, hiperozidas, o daugiau kaip 8 proc. – triterpeniniai 

saponinai [39]. 

 

 

1.5. Eteriniai aliejai 

 Eteriniai aliejai yra sudėtiniai mažos molekulinės masės lakiųjų junginių mišiniai, gaminami 

gyvų organizmų ir išskirti fizikinėmis priemonėmis (presavimo ar distiliavimo metodu) iš augalo ar jo 

dalies [40]. Jie yra skaidrūs, malonaus kvapo, savito skonio, bespalviai, rečiau spalvoti skysčiai. Turi 

riebalingą konsistensiją, lakūs. Dėl hidrofobiškumo ir mažesnio už vandenį tankio, įprastai EA yra 

lipofiliniai, tirpūs organiniuose tirpikliuose, nesimaišantys su vandeniu. Jie sudaro nedidelę augalų 

sudėties dalį ( <5 proc. augalinės sausos medžiagos) ir gali būti biosintezuojami iš skirtingų augalo 

organų kaip antriniai metabolitai [41,42,43]. Nustatyta, kad tarp daugiau nei 17000 augalų rūšių, tik 10 

proc. kaupia eterinius aliejus ir yra priskiriami aromatiniams augalams. Išskirtos šeimos, kurių 
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augaluose kaupiasi eteriniai aliejai: Lamiaceae, Lauraceae, Asteraceae, Rutaceae, Myrtaceae, 

Poaceae, Cupressaceae ir Piperaceae [44]. 

 Eteriniai aliejai yra biologiškai sintezuojami, kaupiami ir laikomi specializuotose 

histologinėse struktūrose – sekrecinėse liaukose. Yra dviejų rūšių sekrecinės liaukos – esančios ant 

augalo paviršiaus ir vykdančios egzogeninę sekreciją (liaukiniai plaukeliai) ir tos, kurios yra augalo 

vidiniuose organuose ir vykdančios endogeninę sekreciją (sekrecinės ląstelės). Šių sekrecinių ląstelių 

daugiausiai yra augalo lapuose ir žolėje, taip pat vaisiuose, žieduose, šaknyse, šakniastiebiuose, 

medienoje [41]. 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Terpenų struktūrinė formulė 

 

 Išanalizavus eterinių aliejų cheminę sudėtį  nustatyta, kad didžiausią jų dalį sudaro terpeniniai 

angliavandeniliai (izoprenai) ir terpenoidai (izoprenoidai) [42]. Esminis pagrindas terpeniniuose 

angliavandeniliuose yra izopreno molekulės. Terpenų bendra struktūrinė formulė yra (C5H8)n,  kurioje 

“n” yra sujungtų izopreno vienetų skaičius (2 paveikslas). Pagal šį skaičių grindžiama terpenų 

klasifikacija. Monoterpenai susidaro iš dviejų izopreno molekulių (C10H16), tuo tarpu seskviterpenai 

turi tris izopreno molekules (C15H24), diterpenai – keturias (C20H32) (2 lentelė). Terpenai taip pat gali 

būti skirstomi pagal struktūrą į acikliniųs ir cikliniųs. Acikliniai terpenai yra linijiniai, pavyzdžiui 

monoterpenas β-mircenas, tuo tarpu cikliniai terpenai formuoja žiedinę struktūrą (p-cimenas) [41]. 

 

2 lentelė. Izopreno molekulės terpenuose [41] 

Cheminis junginys Izopreno molekulių skaičius C atomų skaičius 

Monoterpenai 2 izopreno molekulės 10 C atomų 

Seskviterpenai 3 izopreno molekulės 15 C atomų 

Diterpenai 4 izopreno molekulės 20 C atomų 
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 Antroji grupė – terpenoidai (izoprenoidai), apibūdinami kaip oksigenuoti izoprenų dariniai, 

jiems priklauso alkoholiai, aldehidai, ketonai, rūgštys, fenoliai, eteriai ir esteriai. Kai kurių EA 

sudėtyje yra fenilpropanoidai ir jų dariniai [41]. 

 Eterinių aliejų cheminėms savybėms įtakos turi daugybė veiksnių - genetiniai  pokyčiai, 

augalo ekotipas arba rūšis, trąšų naudojimas, geografinė vieta, klimatas, sezoniniai svyravimai, stresas 

augimo, subrendimo ir derliaus nuėmimo laikotarpiu. Taip pat EA sudėtis priklauso nuo to, kuris 

augalo organas yra naudojamas jų išgavimui: žiedai, lapai, stiebai, žievė, mediena, vaisiai, sėklos ar 

šaknys. Tai lemia skirtingas biologines bei medicinines savybes. 

 Eteriniai aliejai visame pasaulyje yra naudojami įvairioms sveikatos problemoms spręsti. Jie 

gali pasižymėti skirtingu biologiniu aktyvumu, pavyzdžiui, antibakteriniu, priešgrybeliniu, 

antimutageniniu, antidiabetiniu, priešvirusiniu, priešuždegiminiu. Šie lakūs mišiniai naudojami ne tik 

medicinoje, bet ir maisto pramonėje, parfumerijoje, kosmetikoje [2,41,43].  

 Gamtoje eteriniai aliejai atlieka svarbų vaidmenį apsaugant augalus – veikia kaip insekticidai, 

antibakterinės, priešgrybelinės medžiagos, apsaugo nuo žolėdžių. Taip pat jie gali pritraukti kai 

kuriuos vabzdžius, kurie padeda išsklaidyti žiedadulkes ir sėklas bei atbaidyti nepageidaujamus 

vabzdžius [45].  

 

 

1.6. Solidago L. cheminė eterinių aliejų sudėtis 

 Rykštenės eterinių aliejų sudėtis įvairiuose moksliniuose šaltiniuose pateikiama skirtinga. 

Daug faktorių turi įtakos aliejų sudėčiai: rūšis, augalo audinio dalis, kuri buvo ekstrahuojama, augalo 

ontogenezė, sezoniniai pokyčiai bei ekstrakcijos metodas gali sukelti lakiųjų aliejų sudėties variacijas 

[46].  

 Įvairiuose literatūros šaltiniuose pateikti net ir tos pačios augalinės žaliavos eterinių aliejų 

kiekiai skiriasi, nes priklauso nuo augavietės, ekstrakto paruošimo ir analizės sąlygų. 3-4 lentelėje 

pateikti moksliniuose straipsniuose aprašyti Solidago L. augalų eterinio aliejaus tyrimai. Nurodyti 

pagrindiniai identifikuoti eterinio aliejaus komponentai ir jų kiekiai, kurie parodo, kad Solidago L. 

augalų eterinio aliejaus komponentų kiekybinė ir kokybinė sudėtis priklauso nuo augalo rūšies ir 

augimo vietos. 

 

 

 

 



21 
 

 
 

3 lentelė. Solidago L. augalų eterinio aliejaus cheminės sudėties skirtumai, atsižvelgiant į augalo 

rūšį [3] 
Solidago L. rūšis Pagrindiniai eterinio aliejaus 

komponentai 

Eterinio 

aliejaus 

komponentų 

kiekis, proc. 

S. canadensis L. α-pinenas 59,5 

Limonenas 9,7 

Germakrenas D 15,2 

S. gigantea L. α-gurjunenas 16,6 

Germakrenas D 12,8 

(-)-ciklokolorenonas 32,8 

S. virgaurea L. α-pinenas 25,4 

Limonenas 14,8 

Mircenas 14,5 

S. gramnifolia L. β -felandrenas  22.4 

Sabinenas 12,3 

β-pinenas 7,5 

Germakrenas D 12,1 

  

 Iš 3 lentelėje pateiktų duomenų apie keturias Solidago L. rūšis (S. canadensis L., S. gigantea 

L., S. virgaurea L., S. gramnifolia L.) matyti, kad priklausomai nuo augalo rūšies skiriasi ne tik 

vyraujantys komponentai, bet ir jų kiekis. Pavyzdžiui germakreno D S. canadensis L. žaliavoje 

identifikuota 15,2 proc., o S. gigantea L. žaliavoje – 12,8 proc.  

 

4 lentelė. Solidago canadensis L. augalų eterinio aliejaus cheminės sudėties įvertinimas skirtingose 

vietovėse 
S. canadensis L. 

augavietė 

Pagrindiniai eterinio 

aliejaus komponentai 

Eterinio 

aliejaus 

komponentų 

kiekis, proc. 

Literatūros šaltiniai 

Slovakija β-elemenas 2.9.-12.5 [47] 

Germakrenas D 11.1 

(+)-epi-

bicikloseskvifelandrenas 

4.3-9.8 
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4 lentelės tęsinys. Solidago canadensis L. augalų eterinio aliejaus cheminės sudėties įvertinimas 

skirtingose vietovėse 
 

Lenkija α-pinenas 59,5 [3] 

Limonenas 9,7 

Germakrenas D 15,2 

Indija Timolis 20,25 [8] 

α-kubebenas 6,26 

Karvakrolis 5,51 

Kinija Germakrenas D 28,4 [17] 

Bornilo acetatas 9,2 

Limonenas 5,0 

Egiptas Germakrenas D 9,86-29,47 [48]  

α-pinenas  3,38-29,17 

γ-kadinenas 

 

0,39-20,36 

Limonenas  4,81-11,47 

 

 Iš 4 lentelėje pateiktų duomenų apie S. canadensis L. žaliavą, rinktą iš skirtingų vietovių, 

matyti, kad priklausomai nuo augalo augimo vietos skiriasi vyraujantys komponentai ir jų kiekis. 

Pavyzdžiui limoneno Lenkijoje rinktoje žaliavoje identifikuota 9,7 proc., Kinijoje – 5,0 proc., o Egipte 

– 4,81-11-47 proc. 

 

 

1.7. Eterinių aliejų ekstrakcijos metodai 

 Moksliniu ir praktiniu požiūriu, eterinio aliejaus ekstrakcija iš augalinės žaliavos yra labai 

svarbus procesas. Tam plačiai taikomi klasikiniai ekstrakcijos metodai, tokie kaip, šalto spaudimo 

metodas, distiliacija ir ekstrakcija organiniais tirpikliais. Taip pat šiuolaikiniai metodai – kietafazė 

mikroekstrakcija, superkritinių skysčių ekstrakcija, mikrobangomis skatinama ekstrakcija, 

mikrodistiliacija, ultragarsu skatinama ekstrakcija, membraninė ekstrakcija ir kiti [49]. Priklausomai 

nuo taikomų ekstrakcijos metodų, eterinio aliejaus išeiga, kokybinė, kiekybinė sudėtis ir tuo pačiu 

biologinis aktyvumas gali kisti [2], todėl priklausomai nuo tikslų, būtina pasirinkti tinkamus 

ekstrakcijos metodus.  

 Ekstrakciją lemia analičių, matricos bei ekstrahento savybės. Analičių transportui tarp dviejų 

nesimaišančių fazių ypač svarbus garų slėgis, tirpumas, medžiagos molekulinė masė, hidrofobiškumas 

ir galima analičių disociacija [49]. 
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 Taigi eterinių aliejų ekstrakcijai dažniausiai naudojami šie metodai: 

 

1) Ekstrakcija organiniais tirpikliais 

 Augalų eteriniai aliejai yra lipofiliški, todėl juos iš vaistinės augalinės žaliavos galima 

ekstrahuoti organiniais tirpikliais – acetonu, heksanu, metanoliu arba etanoliu. Tam dažniausiai 

taikomi šaltosios perkoliacijos ir Soksleto ekstrakcijos metodai [49,50,51].  

 Soksleto ekstrakcija atliekama smulkintą vaistinę augalinę žaliavą dedant į kapsulę, kuri 

talpinama į distiliavimo kolbą su tirpikliu. Kolba sujungiama su šaldytuvu ir virinama [52]. Ekstrakcija 

dažniausiai vyksta 5 – 6 h, po to iš ekstrakto nugarinamas tirpiklis ir gaunamas tirštos konsistencijos, 

tamsios spalvos koncentratas [53]. Pagrindinis šio metodo privalumas yra tas, kad ganėtinai nedideliu 

tirpiklio tūriu galima išekstrahuoti didelį veikliosios medžiagos kiekį [49].  

 Šaltosios perkoliacijos metu, sausa smulkinta vaistinė augalinė žaliava pakraunama į vertikalų 

indą (perkoliatorių), kurio dugnas dengtas porėta medžiaga. Vėliau į jį pilamas ekstrahentas, kuris 

persisunkia per porėtą medžiagą ir su ištirpusiu eteriniu aliejumi surenkamas atidarant perkoliatoriaus 

sklendę. Šio labiausiai koncentruoto ekstrakto tirpiklis nugarinamas ir gaunamas tirštas koncentratas. 

Likusi perkoliatoriuje žaliava vėl užpilama šviežia tirpiklio porcija, tačiau tuomet gautas ekstraktas yra 

nukreipiamas į kitą perkoliatorių su naujai pakrauta žaliava iš kurio po ekstrakcijos analogiškai 

surenkamas ekstraktas [49,50]. Visa perkoliacijos esmė – pro ekstrahuojamos žaliavos sluoksnį tam 

tikru greičiu leidžiamas ekstrahentas, o tuo metu ištirpusios ekstrakcinės medžiagos difunduoja iš 

žaliavos į tirpiklį [12]. 

 Svarbu tai, kad eterinių aliejų ekstrakcijos organiniais tirpikliais greitis priklauso nuo 

susmulkintos žaliavos dalelių dydžio, naudojamo tirpiklio, taip pat temperatūros [54].  

 

2) Ekstrakcija superkritiniais skysčiais  

 Ekstrakcija superkritiniais skysčiais (ESS) remiasi tirpiklių, kurie išgaunami slėgiui ir 

temperatūrai esant aukščiau kritinio jų taško, naudojimu. Superkritinių skysčių savybės priklauso nuo 

slėgio, temperatūros ir skysčio sudėties [50]. 

 ESS dažniausiai naudojamas anglies dioksidas (CO2) superkritiniame būvyje. Tai lemia 

keletas priežasčių: CO2 turi žemą kritinę temperatūrą (32 oC) ir slėgį (74 bar), yra netoksiškas, 

nedegus, pigus ir turi lengvai pasiekiamą kritinį tašką. Superkritiniame būvyje CO2 poliškumas yra 

giminingas lipofiliniams junginiams [55].  

 Ekstrakcija vykdoma naudojant superkritinių skysčių ekstraktorių, kuomet augalinė žaliava 

patalpinama į ekstrakcijos rezervuarą. Skystas CO2, esantis rezervuare, siurbliu suspaudžiamas iki 
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superkritinio skysčio, kuris, kad pasiekti darbinę temperatūrą, yra pakaitinamas ir tam tikru slėgiu 

kartu su modifikatoriumi tiekiamas į ekstrakcijos rezervuarą [49]. 

  Ekstrakciją superkritiniu CO2 skysčiu veikia eilė parametrų: slėgis, temperatūra, 

modifikatoriai, ekstrakcijos laikas, tėkmės greitis, mėginio dalelių dydis ir pakrovimo tankis, vandens 

kiekis mėginyje. Siekiant optimizuoti ekstrakcijos procesą, būtina stebėti ir kontroliuoti šiuos 

parametrus [56,57].  

 

3) Hidrodistiliacija 

 Naudojamas ekstrakcijos metodas priklauso nuo augalo žaliavos, iš kurios bus atliekama 

eterinių aliejų ekstrakcija. Solidago L. augalų eterinių aliejų išskyrimui dažniausiai pasirinktas 

metodas – hidrodistiliacija. Ekstrahuojant hidrodistiliacijos metodu pagrindiniai eterinio aliejaus 

komponentai – germakrenas D, limonenas, α-pinenas, bornilo acetatas [3]. 

 Hidrodistiliacija (kitaip dar vadinama distiliacija vandens garais) yra vienas iš klasikinių 

eterinių aliejų ekstrakcijos metodų. Šio metodo aparatūra nėra sudėtinga, ji sudaryta iš keleto dalių - 

apvaliadugnės (500-1000 ml), ilgakaklės kolbos, šaldytuvo (kondensatoriaus), rinktuvo bei jungiamųjų 

vamzdelių ir žarnelių (3 paveikslas) [49].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 pav. Distiliacijos vandens garais aparatūra (1- apvaliadugnė kolba, 2- šaldytuvas) [49] 

 

 Hidrodistiliacijos metu augalinės žaliavos ir vandens mišinys, esant normaliam atmosferiniam 

slėgiui, kaitinamas distiliavimo kolboje. Mišinį sudarantys junginiai, paeiliui, virimo temperatūros 

didėjimo tvarka, iš skysčio pereina į dujinę fazę, kuri, patekusi į kondensatorių, vėl virsta skysčiu, o jis 

surenkamas į rinktuvą. Distiliate susidaro dvi nesimaišančios fazės – viršutinė, kurioje yra lengvesnis 
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eterinis aliejus ir apatinė sunkesniojo vandens fazė. Atskyrus šias fazes, gaunamas eterinis aliejus [49]. 

Hidrodistiliacijoje naudojant mikrobangas, galima žymiai pagreitinti ekstrakcijos laiką – nuo 240 iki 

75 minučių [51]. Hidrodistiliacijos metodas turi ir privalumų, ir trūkumų, kurie apžvelgti 5 lentelėje 

[49]. 

 

5 lentelė. Hidrodistiliacijos metodo privalumai ir trūkumai [49] 

Privalumai Trūkumai 

Kaip tirpiklis yra naudojamas tik vanduo  Netinkamas mg skalės naudojimui  

Tinkamas ekstraktų paruošimui  Kiekybinė distiliacija reikalauja daug laiko  

Gaunamas labai grynas ekstraktas  Galima prarasti labiau polinių junginių 

Aukštas praturtinimo faktorius  Galimas junginių skilimas dėl vandens ir aukštos 

temperatūros buvimo 

Selektyvus, lakiems junginiams, pvz., eteriniams 

aliejams  

Tik nepoliniams lakiems junginiams 

Labai paprasta ir pigi įranga  Distiliatas skiriasi nuo distiliavimo 

 

 Nors šiuo metu yra sukurta efektyvesnių, greitesnių ir ekologiškesnių eterinių aliejų 

ekstrakcijos metodų (ultragarsu, mikrobangomis skatinama ekstrakcija, turbo distiliacija, 

mikrodistiliacija, ekstrakcija subkritiniu vandeniu, membraninė ekstrakcija), vis dėl to klasikiniai 

metodai, tokie kaip hidrodistiliacija, yra plačiai taikomi tiek komercijoje, tiek moksliniuose eterinių 

aliejų tyrimuose [49]. 

 

 

1.8. Dujų chromatografija – masių spektrometrija 

 Yra keli metodai, kurie naudojami analizuoti eterinių aliejų sudėtį, tačiau dažniausiai 

naudojamas dujų chromatografijos metodas. Dujų chromatografija su masių spektrometru yra 

instrumentinės analizės metodas, kuriame dujų chromatografas jungiamas su detektoriumi - masių 

spektrometru. Šiuo metodu sudėtinguose mišiniuose esantys individualūs komponentai atskiriami, 

identifikuojami ir kiekybiškai įvertinami. DC-MS tinkamas lakiųjų junginių kokybei, kiekybei ir 

priemaišoms nustatyti. Paruoštas mėginio tirpalas įleidžiamas į dujų chromatografo įleidimo angą, kur 

tiriamas mėginys kaitinamas iki tol, kol virsta dujomis. Šias dujas į kolonėlę (stacionarią fazę) nuneša 

kitos dujos - nešiklės (mobili fazė), pavyzdžiui helis. Dujinio mėginio mišinio komponentai, judėdami 

per kolonėlę, adsorbuojasi prie sluoksnio, kuris dengia kolonėlę iš vidaus. 
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 Mišinio komponentai atsiskiria nuo vidinės kolonėlės sienelės skirtingu laiku, dėl to 

medžiagos, sudarančios mišinį, atsiskiria viena nuo kitos. Junginiai, išeidami iš kolonėlės, paverčiami 

jonais. Egzistuoja du būdai jonams paversti: dažniausias - elektronų jonizacija, rečiau naudojamas - 

cheminė jonizacija. Elektronų jonizacijos metu elektronų spindulys jonizuoja mėginio molekules, dėl 

to šios praranda vieną elektroną. Molekulė be elektrono - molekulinis jonas M+. Toks jonas sukuria 

piką masių spektre, kuris nurodo molekulinę junginio masę. Gavęs didelį kiekį energijos, molekulinis 

jonas gali suirti į mažesnius jonus, kurie suteikia “piršto antspaudą”, būdingą tai molekulinei 

struktūrai. Pagal tai galima nustatyti dominančius junginius ir išsiaiškinti nežinomų mišinio junginių 

struktūrą. Masių spektrometrijos detektorius, pavyzdžiui kvadrapolinis arba jonų gaudyklė, pagal 

masių savybes dažniausiai atskiria teigiamąjį krūvį turinčius jonus. Jonams atsiskyrus, jie patenka į 

detektorių, kur jų signalas sustiprinamas. Detektorius siunčia informaciją į kompiuterį, kur kaupiami 

duomenys. Atlikus analizę gaunama chromatograma, kurioje atliekama kokybinė ir kiekybinė analizė. 

Smailių dydis priklauso nuo eterinio aliejaus komponento kiekio [40,41,58].   
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2.  TYRIMO OBJEKTAS IR METODIKA 

2.1.  Tyrimo organizavimas 

 Tyrimas buvo atliekamas Lietuvos sveikatos mokslų universitete, Medicinos akademijoje, 

Farmacijos fakultete, Analizinės ir toksikologinės chemijos katedroje. Tyrimai buvo atliekami 2016- 

2017 metais. 

 Pradėjus organizuoti tyrimo eigą, pirmiausia buvo surinkta įvairaus pobūdžio literatūra, 

atitinkanti magistrinio baigiamojo darbo temą. Išanalizavus literatūrą – buvo suformuotas darbo tikslas 

ir uždaviniai, numatytas tyrimo eigos planas, tyrimo atlikimui parinktas metodas – dujų 

chromatografija- masių spektrofotometrija. 

 

 

2.2.  Tyrimo objektas 

 Tyrimo objektas, kuris buvo naudojamas ruošiant magistrinį baigiamąjį darbą – kanadinės 

rykštenės (Solidago canadensis L.) ir vėlyvosios rykštenės (Solidago gigantea L.) augalinė žaliava 

(lapai ir žiedai). Žaliavos buvo rinktos skirtinguose Lietuvos regionuose, augalų žydėjimo metu 2012 

m. ir 2017 m. rugpjūčio mėnesiais.  

1. Vilniaus raj. Riešė; 

2. Utenos raj. Antalgė; 

3. Tauragės raj. Oplankys; 

4. Tauragės apskritis, Pagėgių sav., Birbintė; 

5. Kaunas, Islandijos plento pakelė; 

6. Vilkaviškio raj. apleista pieva netoli Klausučių; 

7. Utenos raj.  Tauragnai. 

 Rykštenės augalinė žaliava buvo džiovinta gerai vėdinamoje patalpoje, apsaugant nuo 

tiesioginių saulės spindulių. Išdžiovinta medžiaga buvo laikoma ne aukštesnėje kaip 25oC 

temperatūroje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje. 

 Tiriamieji augalų preparatai buvo išskirstyti pagal rūšis ir paženklinti atitinkamais 

ženklinimais, pateiktais 6  lentelėje. 
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6 Lentelė. Solidago L. žaliavų rinkimo vietovės ir jų ženklinimas 

Mėginio 

numeris  

Rinkimo vieta Rinkimo 

metai 

Koordinatės 

LC1 ir ŽC1 Vilniaus raj. Riešė 2012 54047ꞌ53.21ꞌꞌ,25016’39.02ꞌꞌ 

LC2 ir ŽC2 Utenos raj. Antalgė 2012 55029ꞌ31.17ꞌꞌ,25028ꞌ50.65ꞌꞌ 

LC3 ir ŽC3 Tauragės raj. Oplankys 2012 55010ꞌ07ꞌꞌ,22008ꞌ38ꞌꞌ 

LC4 ir ŽC4 Tauragės raj. Oplankys 2017 55010ꞌ07ꞌꞌ,22008ꞌ38ꞌꞌ 

LC5 ir ŽC5 Tauragės apskritis, Pagėgių sav., 

Birbintė 

2017 55008′24″,22008′20″ 

LG6 ir ŽG6 Kaunas, Islandijos plentas 2012 54056′09″23056′17″ 

LG7 ir ŽG7 Vilkaviškio raj. apleista pieva netoli 

Klausučių 

2012 54042′43″22059′16″ 

LG8 ir ŽG8 Utenos raj.  Tauragnai 2012 55026′33.74″,25049′0.83″ 

 

LC – kanadinės rykštenės (Solidago canadensis L.) lapų mėginiai 

ŽC – kanadinės rykštenės (Solidago canadensis L.) žiedų mėginiai 

LG – didžiosios rykštenės (Solidago gigantea L.) lapų mėginiai 

ŽG – didžiosios rykštenės (Solidago gigantea L.) žiedų mėginiai 

 

 

2.3. Medžiagos ir aparatūra 

 Medžiagos, naudotos tyrime: 

1. Išgrynintas vanduo; 

2. Heksanas („Sigma – Aldrich”, Steinheim, Vokietija); 

3. Helio dujos („AGA GAS”, Lietuva). 

 Tyrimo metu naudota aparatūra: 

1. Vandens gryninimo sistema MILLIPORE (Darmstadt, Vokietija); 

2. Automatinės pipetės „Eppendorf” (Hamburgas, Vokietija); 

3. Termostatinė vonelė „Heidolph” (Vokietija); 

4. Dujų chromatografas „SHIMADZU GCMS-QP2010 Ultra” (Japonija) 

5. Elektroninės svarstyklės ,,Sartorius AG“ (Götingen, Vokietija); 

6. Laboratorinis malūnėlis “A11 basic” (IKA, Vokietija). 
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2.4. Eterinių aliejų ekstrakcija  

 Žaliava susmulkinama elektriniu malūnėliu. Smulkinimo laikas - vidutiniškai 3 minutės. 

Susmulkinus žaliavą gaunami miltelių konsistencijos mėginiai, kuriuose nėra matoma 

heterodispersinių dalelių.   

 Atsveriama 10 g tiriamojo objekto, supilama į 1l apvaliadugnę kolbą, užpilama 500 ml 

distiliuoto vandens, išmaišoma ir prijungiama prie distiliacijai vandens garais naudojamo Klevendžerio 

tipo aparato (4 paveikslas). Kolba kaitinama ant glicerolio vonios, palaikant 1200C temperatūrą apie 2-

2,5 val., kol išsiskirs eterinis aliejus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 pav. Hidrodistiliacijos aparatūra: 1- apvaliadugnė kolba, 2- glicerolio vonia, 3- Klevendžerio tipo 

aparatas 

 

 Į surinktą distiliatą įpilama 1 ml heksano. Heksano sluoksnis atskiriamas ir vėliau tiriamas 

dujų chromatografijos – masių spektrometrijos metodu. Iki analizės mėginys laikomas tamsioje ir 

vėsioje vietoje. 
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2.5. Eterinio aliejaus analizė dujų chromatografijos-masių spektrometrijos 

metodu 

 Eterinio aliejaus cheminei analizei pasirinkta hidrodistiliacija, nes šis metodas yra klasikinis, 

nesudėtingas, efektyvus ir tikslus, taip pat jo metu nereikia naudoti papildomų reagentų. 

 Tyrimo metu eterinių aliejų kokybinė analizė buvo atliekama naudojant dujų chromatografijos 

ir masių spektrometrijos sistemą GCMS-QP2010 (Shimadzu, Japonija). Eterinių aliejų kokybinė 

analizė buvo atlikta dujų chromatografu GC-QP2010 (Shimadzu, Japonija) su masių spektrometru 

(kolonėlė – RXI – 5 MS, 30 m × 0,25 mm × 0,25 μm; Restek, JAV). Kaip dujos nešėjos buvo 

naudojamos helio dujos. 

 Dujų chromatografijos metodo sąlygos: pradinė kolonėlės temperatūra 50 oC, injektoriaus 

temperatūra 260 oC, jonų srauto temperatūra 200 oC, sąsajos temperatūra 280 oC. Injekcija atliekama 

split 10.0 metodu. Temperatūra keliama palaipsniui nuo 50 oC (palaikoma 5min, po to keliama) iki 200 

oC       2 oC/min greičiu, nuo 200 oC iki 315 oC 15 oC/min greičiu ir palaikoma 1 min. Bendras vieno 

bandinio analizės laikas 98 min. Gautų bandinių ištirtų dujų chromatografu chromatogramos buvo 

analizuojamos Lab Solution GMSS solution Shimadzu programa. Rykštenės eterinių aliejų 

komponentų identifikavimas atliktas NIST Mass spectral programa analizuojant masių spektrus.  

 Masių spektrometrijos detektoriaus sąlygos pateiktos 7 lentelėje. 

 

7 lentelė. Masių spektrometrijos detektoriaus sąlygos 

Jonų srauto 

temperatūra 

(0C)  

Interferencnė 

temperatūra 

(0C)  

Tirpiklio 

išėjimo 

laikas (min)  

Analizės 

laikas (min)  

Skenavimo 

greitis  

 

Pradžia m/z  Pabaiga m/z  

 

200 280 2.00 98.00 2500 29.00 500.00 

 

 

 

2.6. Duomenų analizės metodai 

 Eksperimentiniai duomenys apdoroti naudojant statistinius duomenų analizės paketus SPSS 

22.0 (IBM, JAV) ir Microsoft Office Excel 2010 (Microsoft, JAV). Visi eksperimentai buvo kartoti 

tris kartus, duomenys išreikšti vidurkiais, apskaičiuoti santykiniai standartiniai nuokrypiai. Statistiškai 

reikšmingi skirtumai tarp skirstinių buvo nustatyti naudojant porinį t- kriterijų (angl. Paired -Samples 
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T Test) ir kelių nepriklausomų imčių vidurkių palyginimo dispersinės analizės (angl. One-Way 

ANOVA) testą. Pasirinktas reikšmingumo lygmuo α=0,05. 
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3. TYRIMO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS 

3.1. Eterinių aliejų sudėties kokybinė analizė 

 Atlikus dujų chromatografijos-masių spektrometrijos analizę, buvo nustatyti kanadinės 

rykštenės (Solidago canadensis L.) ir vėlyvosios rykštenės (Solidago gigantea L.) eterinio aliejaus 

komponentai. 

 Iš viso tyrimo metu išanalizuota 16 mėginių, gautų iš skirtingose Lietuvos augavietėse 

surinktų kanadinės rykštenės ir vėlyvosios rykštenės lapų bei žiedų.  

 Atliktos chromatografinės analizės metu, nustatyta kokie komponentai dominuoja skirtingų 

rykštenės rūšių eteriniame aliejuje. Atsižvelgiant į chromatogramose užfiksuotą rykštenių sudėtinių 

komponentų smailių procentinę sudėtį buvo palyginti identifikuotų medžiagų kiekiai. 

 Atliekant eterinių aliejų bandinių analizę, gautos chromatogramos, kurių pavyzdys pateiktas 

X pav. Paveikslėlyje pateiktas kanadinės rykštenės (Solidago canadensis L.) lapų chromatogramos 

pavyzdys. Žaliava rinkta Oplankyje, Tauragės raj., 2017 m. rugpjūčio mėnesį. Eteriniai aliejai išgauti 

hidrodistiliacijos metodu ir jų komponentai identifikuoti pagal masių spektrą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 pav. Mėginio Nr. LC4 (Oplankys, Tauragės raj. S.canadensis L. lapų EA) chromatograma 

 

 Pateiktoje chromatogramoje (5 paveikslas) matyti dominuojantis eterinio aliejaus 

komponentas (35) – izogermakrenas D, kurio koncentracija šiame mėginyje sudaro 52,10 proc. iš visų 

identifikuotų eterinių aliejų junginių. 
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8 lentelė. Identifikuoti eterinio aliejaus komponentai S. canadensis L. mėginiuose 

Eterinis aliejus LC1 ŽC1 LC2 ŽC2 LC3 ŽC3 LC4 ŽC4 LC5 ŽC5 

α-pinenas  + +   +      

Trans - verbenolis + +   + +     

Bornilo acetatas + + + + + + + + + + 

γ-muurolenas +  +    + + +  

β- selinenas +  + + +   +   

Kubebolis +      +  +  

γ- amorfenas +    + +     

δ- kadinenas + + + + + + +  +  

Epoksiazulenas + + +  +  +  +  

Aromadendran-4,10-

diolis 

+    +      

Izospatulenolis + + + + + + + + + + 

Ent Germakra 4 + + + + + + + + + + 

β-mircenas        + + + 

β-bourbonenas        + + + 

β-elemenas       + + + + 

Izogermakrenas D  + + +  + + + + + 

Germakrenas D        + + + 

Izoledenas  + +  +   + +  

γ-kadinenas   + +   +  + + 

D limonenas  +     + +  + 

δ-elemenas       +   + 

β- kopaenas       +   + 

Linaloolis    +  +     

Nerolidolis    +  +     

β- felandrenas        +  + 

 

 Atlikus dujų chromatografijos–masių spektrometrijos analizę, buvo nustatyti kanadinės 

rykštenės (Solidago canadensis L.) eterinio aliejaus komponentai. 8 lentelėje pateikti pagrindiniai 

junginiai (kai jų koncentracija pagal smailių procentinę sudėtį tirtuose bandiniuose buvo didesnė negu 

1 proc.), kurie buvo nustatyti augalinėje žaliavoje (lapuose ir žieduose), rinktoje skirtingose 

augavietėse. Pliuso ženklas rodo identifikuoto eterinio aliejaus komponento buvimą. Nustatyti 

dominuojantys eterinio aliejaus komponentai – bornilo acetas, izospatulenolis ir ent- germakra 4. Šie 

komponentai mažesniais ar didesniais kiekiais aptikti visuose bandiniuose. 
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 Palyginus S.canadensis L. mėginių eterinio aliejaus identifikuotų junginių kiekį, daugiausia jų 

buvo identifikuota LC4 (Tauragės raj. Oplankys 2017 m.) lapų mėginyje (43 junginiai) (6 paveikslas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

6 pav. Identifikuotų junginių kiekis S. canadensis L.  lapuose ir žieduose skirtinguose Lietuvos 

regionuose 

 

 Iš viso identifikuotų  junginių kiekis lapuose varijavo nuo 21 iki 43, žieduose nuo 18 iki 33. 

Mažiausiai eterinio aliejaus komponentų identifikuota Utenos raj Antalgėje rinktoje žaliavoje – 21 

komponentas lapuose ir 18 žieduose, daugiausiai - Tauragės raj. Oplankyje 2017m. rinktoje lapų 

žaliavoje. Lapuose nustatyti 43 junginiai, žieduose – 31 junginys. Baokang Huang ir kt. (2012) 

Kinijoje atliko tyrimą, kuriame S. canadensis L. žiedų eteriniame aliejuje buvo identifikuoti 53 

junginiai, kurie sudarė 91,9 proc. visos EA sudėties [36]. Šiame moksliniame darbe nustatyta daugiau 

eterinio aliejaus komponentų nei Lietuvoje atliktame tyrime. 

 9 lentelėje pateikti pagrindiniai identifikuoti eterinio aliejaus komponentai S. gigantea L. 

mėginiuose, kurių koncentracija pagal smailių procentinę sudėtį tirtuose bandiniuose buvo didesnė nei 

1 proc. ir kurie buvo nustatyti augalo žieduose bei lapuose rinktuose skirtingose augavietėse. 

 

9 lentelė. Identifikuoti eterinio aliejaus komponentai S. gigantea L. mėginiuose 

Eterinis aliejus LG6 ŽG6 LG7 ŽG7 LG8 ŽG8 

Bornilo acetatas + + + + + + 

β- elemenas     +  

γ-kopaenas     +  
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9 lentelės tęsinys. Identifikuoti eterinio aliejaus komponentai S. gigantea L. mėginiuose  

γ- muurolenas +   + +  

β-selinenas     + + 

γ-gurjunenas     +  

Izoledenas +  +  + + 

δ-kadinenas  +  + + + 

Epoksiazulenas + + +  + + 

Izospatulenolis + + + + + + 

Ent-Germakra 

4 

+  + + + + 

α- pinenas + + + +  + 

Kamfenas +  + +   

γ- amorfenas + + +   + 

Izogermakrenas 

D 

 + +    

Cimenas-para  +  +  + 

Cis-verbenolis    +  + 

Trans-

verbenolis 

 +  +  + 

Viridiflorolis    +  + 

Tuja-2,4(10)-

dienas 

 +  +   

Verbenonas  +  +   

γ-kadinenas  +  +   

Spatulenolis  +  +   

 

 Šios rūšies (S. gigantea L.) mėginių eteriniame aliejuje daugiausia nustatyta monoterpenų, 

mažiau seskviterpenų, o visuose mėginiuose identifikuoti komponentai - bornilo acetatas, 

izospatulenolis, ent - germakra 4.  

 Išanalizavus S.gigantea L. mėginių eterinio aliejaus identifikuotų komponentų kiekį, 

daugiausiai jų identifikuota ŽG8 (Utenos raj. Tauragnai) žiedų mėginyje (31 junginys). 
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7 pav. Identifikuotų junginių kiekis S. gigantea L.  lapuose ir žieduose skirtinguose 

Lietuvos regionuose 

 

 Iš viso identifikuotų  junginių kiekis lapuose varijavo nuo 20 iki 22, žieduose nuo 29 iki 31. 

Kaune, Islandijos plente rinktoje lapų augalinėje žaliavoje nustatyti 22 junginiai, žiedų – 29. Mažiau 

eterinio aliejaus komponentų (20) identifikuota Vilkaviškio rajone rinktoje lapų žaliavoje, tuo tarpu 

žiedų eteriniame aliejuje nustatyti 29 junginiai. Utenos raj. Tauragnuose rinktoje žiedų augalinėje 

žaliavoje identifikuotas 31 junginys, o lapų -  22 junginiai (7 paveikslas). Šio tyrimo metu                    

S. gigantea L. eteriniame aliejuje identifikuota mažiau junginių, negu D. Kalemba ir kt. (2001) 

Lenkijoje atlikto tyrimo metu, kuriame identifikuota 85-90 junginių [59]. 

 Mokslininkų atliktuose tyrimuose taip pat nustatyta, kad skirtingų rūšių augaluose 

identifikuotų junginių kiekiai skiriasi. Jau minėto D. Grulova, B. Baranova ir kt. (2016) atlikto tyrimo 

metu  S. canadensis L. eteriniame aliejuje identifikuoti 39-52 junginiai, o S. gigantea L. – 39-58 [47]. 

 

 

3.2. Eterinių aliejų komponentų kokybinė analizė (seskviterpenai ir monoterpenai) 

 S. canadensis L. eteriniame aliejuje daugiausia nustatyta seskviterpeninei grupei priskiriamų 

junginių, mažiau junginių, priskiriamų monoterpenams (8 paveikslas). Seskviterpeninės grupės 
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junginiai sudarė nuo 39-76 proc. visų identifikuotų junginių, tuo tarpu monoterpenai - 24-61 proc. 

Pavyzdžiui, LC2 augalinės žaliavos eterinio aliejaus sudėtyje identifikuotas 21 junginys, iš jų 24 proc. 

sudaro monoterpenai ir 76 proc. seskviterpenai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 pav. Procentinė S. canadensis L. terpenų sudėtis 

 

 Gautus rezultatus patvirtina ir D. Grulova, B. Baranova ir kt. (2016) Slovakijoje atlikti 

tyrimai. Juose buvo analizuoti hidrodistiliacijos būdu gauti Solidago L. genties augalų eteriniai aliejai. 

Nustatyta, kad S. canadensis L. eteriniame aliejuje vyraujantys komponentai yra seskviterpenai (63,1-

76,1 proc.), iš kurių pagrindiniai β-elemenas (2.9.-12.5 proc.) ir germakrenas D (11.1 proc.) [47]. 

 S. gigantea L. eterinio aliejaus mėginiuose seskviterpeninės grupės junginiai sudarė nuo 38-

55 proc. visų identifikuotų junginių, tuo tarpu monoterpenai - 45-62 proc. (9 paveikslas). 

 Nustatyta, kad iš tos pačios vietovės rinktų mėginių lapų ir žiedų kokybinė sudėtis skiriasi. 

Pavyzdžiui, LG7 augalinės žaliavos eterinio aliejaus sudėtyje identifikuota 20 junginių, iš jų 55 proc. 

sudaro monoterpenai ir 45 proc. seskviterpenai, o ŽG7 augalinės žaliavos eteriniame aliejuje nustatyti 

29 junginiai, iš kurių 62 proc. sudaro monoterpenai bei 38 proc. seskviterpeniniai junginiai. 
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9 pav. Procentinė S. gigantea L. terpenų sudėtis 

 

 

3.3.  S. canadensis L. eterinių aliejų kiekybinis įvertinimas 

 Palyginus eterinio aliejaus komponentų kiekį S. canadensis L. žieduose (10 paveikslas) pagal 

bendrą smailių plotą didžiausias nustatytas Pagėgių sav., Birbintėje rinktoje augalinėje žaliavoje. Joje 

iš viso identifikuoti 33 skirtingi komponentai, bendras smailių plotas 708,51±0,79 x107. Oplankyje, 

Tauragės raj. 2017 metais rinktoje žaliavoje iš viso nustatytas 31 junginys, bendras smailių plotas 

mažesnis -  209,24±1,14 x 107. Vilniaus raj. Riešėje, Utenos raj. Antalgėje bei Tauragės raj. Oplankyje 

(2012 metais) rinktos žaliavos žiedų eterinio aliejaus chromatogramų bendri smailių plotai mažesni nei 

Birbintėje rinktos žaliavos. Riešėje, Vilniaus rajone rinktoje žaliavoje nustatyti 23 junginiai, bendras 

smailių plotas 78,61±0,43 x 107. Antalgėje, Utenos raj. nustatyta 18 junginių, bendras smailių plotas 

87,14±0,86 x 107. Mažiausiai eterinio aliejaus komponentų nustatyta Oplankyje, Tauragės raj. 2012 

metais rinktoje žaliavoje. Iš viso identifikuota 18 junginių, bendras smailių plotas 59,7±0,51 x 107 - 11 

kartų mažiau nei Birbintėje rinktuose žieduose (708,51±0,79 x107). 
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10 pav. Eterinio aliejaus kiekis pagal bendrą smailių plotą S. canadensis L. lapuose ir 

žieduose skirtinguose Lietuvos regionuose 

 

 Skirtingą nustatytų ir identifikuotų junginių skaičių lemia identifikuojamo junginio 

koncentracija augale ir gauto spektro sutapimas su kompiuterinėje duomenų bazėje esančiais 

duomenimis. 

 Palyginus eterinio aliejaus komponentų kiekį S. canadensis L. lapuose (10 paveikslas) pagal 

bendrą smailių plotą didžiausias nustatytas Tauragės raj. Oplankyje 2017 metais rinktoje žaliavoje. 

Joje identifikuoti 43 junginiai, bendras smailių plotas 998,8±0,10 x 107. Pagėgių sav. Birbintėje rinktos 

augalinės žaliavos eteriniame aliejuje identifikuoti 36 junginiai, o bendras smailių plotas mažesnis – 

875,92±0,35 x 107. Lyginant su minėtais bandiniais mažiau eterinio aliejaus komponentų nustatyta 

Vilniaus raj. Riešėje, Utenos raj. Antalgėje bei Tauragės raj. Oplankyje (2012 metais) rinktoje 

augalinėje žaliavoje. Atitinkamai 27, 21 ir 26 identifikuoti junginiai, bendras smailių plotas 

145,76±0,76 x 107, 23,22±0,55 x 107 ir 157,78±0,51 x 107. Mažiausias kiekis pagal bendrą smailių 

plotą nustatytas Utenos raj. Antalgėje rinktoje žaliavoje (23,22±0,55 x 107) – 43 kartais mažiau nei 

Tauragės raj. Oplankyje 2017 metais rinktoje žaliavoje (998,8±0,10 x 107). 

 Analizuojant eterinių aliejų komponentų kiekį skirtingose augalo dalyse – žieduose ir lapuose, 

nustatyta, kad S. canadensis L. mėginiuose lapai pasižymi didesniu eterinio aliejaus kiekiu pagal 

bendrą smailių plotą bei lapuose identifikuota daugiau skirtingų junginių. Palyginimui pagal Tauragės 

raj. Oplankyje rinktos augalinės žaliavos žiedų ir lapų chromatogramas nustatyta, jog žieduose 

esančiame eteriniame aliejuje identifikuotas 31 junginys, tuo tarpu lapuose identifikuoti 43 junginiai. 
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Statistiškai apdorojus duomenis nustatyta, kad eterinio aliejaus kiekis pagal bendrą smailių plotą S. 

canadensis L. lapuose ir žieduose reikšmingai skyrėsi (p<0,05) visose augavietėse (LC1 ir ŽC1, LC2 ir 

ŽC2, LC3 ir ŽC3, LC4 ir ŽG4, LC5 ir ŽC5). Statistiškai reikšmingi rezultatai (p<0,05) gauti ir tarp 

augaviečių, kuriose rinkti S. canadensis L. mėginiai, pavyzdžiui LC1 (Vilniaus raj. Riešė) ir LC2 

(Utenos raj. Antalgė) (p=0,007). 

 

 

3.4.  S. canadensis L. eterinių aliejų pagrindinių identifikuotų komponentų 

kiekybinis įvertinimas 

 Išanalizavus bandinius, identifikuoti 6 S. canadensis L. rūšies žieduose vyraujantys 

komponentai – bornilo acetatas, δ- kadinenas, izospatulenolis, ent - germakra 4, izogermakrenas D, D 

limonenas (11 paveikslas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11 pav. S. canadensis L. žieduose vyraujantys eterinio aliejaus komponentai 

 

 Pagrindinis komponentas visose augavietėse rinktuose žieduose – ent - germakra 4, jo kiekis 

didžiausias, lyginant su kitais identifikuotais junginiais. Ent - germakra 4 kiekis pagal smailių 

procentinę sudėtį analizuotuose bandiniuose svyruoja nuo 2,59 proc. iki 63,33 proc. visų identifikuotų 

junginių. Didžiausias jo kiekis nustatytas Tauragės raj. Oplankyje 2012 metais rinktoje augalinėje 

0

10

20

30

40

50

60

70

K
o

n
ce

n
tr

ac
ij

a 
(p

ro
c.

)

Vilniaus raj. Riešė

Utenos raj. Antalgė

Tauragės raj. Oplankys
2012m.

Tauragės raj. Oplankys
2017m.

Tauragės apskritis,
Pagėgių sav., Birbintė



41 
 

 
 

žaliavoje – 63,33 proc. visų komponentų, o mažiausias - Tauragės raj. Oplankyje 2017 metais rinktoje 

žaliavoje (2,59 proc.). Izospatulenolio kiekis analizuotuose bandiniuose svyruoja nuo 2.06 proc. iki 

15.59 proc., δ-kadineno – nuo 0 proc. iki 7.17 proc., bornilo acetato – nuo 2.09 proc. iki 15.98 proc., 

izogermakreno D – nuo 3.17 proc. iki 50.9 proc., D limoneno – nuo 0.43 proc. iki 12.47 proc. Pagėgių 

sav. Birbintėje rinktoje žaliavoje nustatyti didesni nei kituose bandiniuose izogermakreno D kiekiai 

(50,9 proc.). Tauragės raj. Oplankyje 2017m. rinkta žaliava yra sukaupusi didesnį nei kiti bandiniai D 

limoneno kiekį, o toje pačioje vietovėje 2012m. rinkta žaliava turėjo didesnį nei kiti mėginiai 

izospatulenolio kiekį (15,59 proc.). Bornilo acetato daugiausia nustatyta Vilniaus raj. Riešėje rinktoje 

žaliavoje – 15.59 proc. Tauragės raj. Oplankyje 2017m. rinktoje žaliavoje visai neidentifikuota δ-

kadineno.  

 Gautus rezultatus patvirtina Baokang Huang ir kt. (2012) atliktas tyrimas, kurio metu 

hidrodistiliacijos būdu iš S. canadensis L. žiedų išgautame EA nustatyti dominuojantys junginiai -            

β-kubebenas ( 26.9 proc. ), α-pinenas ( 13.8 proc. ), D-limonenas (12.2 proc. ), β-pinenas ( 9.3 proc.) ir 

bornilo acetatas ( 3.2 proc.) [36]. 

 Išanalizavus kanadinės rykštenės lapų chromatogramas nustatyti vyraujantys eterinio aliejaus 

komponentai skiriasi nuo žieduose vyraujančių komponentų. Tirto augalo lapų eteriniuose aliejuose 

vyraujantys junginiai - bornilo acetatas, γ-muurolenas, δ- kadinenas, epoksiazulenas, izospatulenolis,     

ent - germacra 4 (12 paveikslas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 pav. S. canadensis L. lapuose vyraujantys eterinio aliejaus komponentai 
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 Kaip matyti 12 paveikslėlyje lapuose taip pat nustatytas didžiausias kiekis ent- germakra 4. 

Šio eterinio aliejaus komponento koncentracija bandiniuose svyruoja nuo 5,6 proc. iki 45,67 proc. 

Daugiausia minėto junginio aptikta Utenos raj. Antalgėje rinktoje augalinėje žaliavoje. Izospatulenolio 

kiekis analizuotuose bandiniuose svyruoja nuo 4,49 proc. iki 12,23 proc., δ-kadineno – nuo 1,67 proc. 

iki 2,49 proc., bornilo acetato – nuo 6,07 proc. iki 18,7 proc., γ-muuroleno – nuo 0 proc. iki 4,55 proc., 

epoksiazuleno – nuo 1,34 proc. iki 3,24 proc. Kaip ir žieduose, taip ir lapuose identifikuotas didelis 

kiekis izospatulenolio, kurio daugiausia nustatyta taip pat Utenos raj. Antalgėje rinktoje augalinėje 

žaliavoje – 12,23 proc.. Skirtingai nei žieduose, lapuose aptikti didesni kiekiai bornilo acetato. 

Daugiausia šio junginio nustatyta Tauragės raj. Oplankyje 2012m. rinktoje žaliavoje – 18,7 proc.. 

Vilniaus raj. Riešėje rinktoje žaliavoje nustatyti didesni nei kituose bandiniuose γ-muuroleno kiekiai 

(4,55 proc.), o Tauragės raj. Oplankyje 2012m. rinktoje žaliavoje šio junginio visai neidentifikuota. 

Chandan S. Chanotiya ir kt. (2008) atliktame tyrime nagrinėta S. canadensis lapų cheminė sudėtis ir 

nustatyta, kad eteriniame aliejuje didžiausia koncentracija nustatyta germakreno D (56,7 - 75,5 proc.), 

limoneno (0.2 - 12.5 proc.), bornilo acetato (2.1 - 2.9 proc.), δ-elemeno  (2.4 - 3.2 proc.) ir β-elemeno 

(1.3 - 1.8 proc.) [60]. Kitame tyrime, kurį atliko Deqiang Li ir kt. (2012), identifikuoti pagrindiniai S. 

canadensis L. lapų eterinio aliejaus komponentai yra germakrenas D (28.4 proc.), bornilo acetatas (9.2 

proc.), D-limonenas (5.0 proc.) [17]. 

 Atliekant tyrimą S. canadensis L. žaliava Tauragės raj. Oplankyje buvo rinkta 2012 ir 2017 

metais. Mažesniais ar didesniais kiekiais visuose lapų ir žiedų mėginiuose buvo identifikuoti trys 

junginiai – bornilo acetatas, izospatulenolis ir ent-germakra 4 (13 paveikslas).  
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13 pav. S. canadensis L. žieduose ir lapuose vyraujantys eterinio aliejaus komponentai 2012 ir 2017 

metais 

 

 Išanalizavus dominuojančius eterinio aliejaus komponentus S. canadensis L. lapų mėginiuose 

ir palyginus 2012 ir 2017 metais rinktą žaliavą nustatyta, kad didesnės visų junginių koncentracijos 

identifikuotos 2012 metais. Bornilo acetato 2012 metais identifikuota 18,7 proc., o 2017 metais – tik 

6.08 proc. Izospatulenolis atitinkamai 9.49 proc. ir 4.49 proc. Tuo tarpu ent-germakra 4 2012 metais 

rinktoje žaliavoje sudarė net 37.98 proc. visų junginių, o 2017 metais – tik 8,17 proc. 

 Analizuojant žiedų mėginius nustatyta, kad bornilo acetato daugiau identifikuota 2017m. 

rinktoje žaliavoje – 5,17 proc. (2012 metais 2.09 proc.), o kitų dviejų junginių – izospatulenolio ir ent-

germakra 4 didesnės koncentracijos nustatytos 2012 metais rinktoje žaliavoje. Kaip matyti 13 

paveikslėlyje izospatulenolio koncentracija 2012 metais rinktuose mėginiuose yra 15,59 proc., o 2017 

metais – tik 2.06 proc.. Ypač didelė koncentracija ent-germakra 4 junginio nustatyta 2012 metais 

rinktuose lapuose – 63,33 proc.. Tuo tarpu 2017 metais rinktoje žaliavoje identifikuota tik 2,59 proc. 

junginio.   

 Statistiškai apdorojus duomenis nustatyta, kad eterinio aliejaus junginių koncentracijos, 

identifikuotos 2017 metais rinktuose mėginiuose, reikšmingai skyrėsi (p<0,05)  nuo 2012 metais 

rinktuose mėginiuose identifikuotų koncentracijų.   

0

10

20

30

40

50

60

70

Bornilo acetatas Izospatulenolis Ent-germakra 4

2.09

15.59

63.33

5.17
2.06 2.59

18.7

9.49

37.98

6.08 4.49
8.17

K
o

n
ce

n
tr

ac
ij

a 
(p

ro
c.

)
Žiedai - Tauragės raj.
Oplankys 2012m.

Žiedai - Tauragės raj.
Oplankys 2017m.

Lapai - Tauragės raj.
Oplankys 2012m.

Lapai - Tauragės raj.
Oplankys 2017m.



44 
 

 
 

3.5.  S. gigantea L. eterinių aliejų kiekybinis įvertinimas  

 Palyginus eterinio aliejaus komponentų kiekį S. gigantea L. žieduose pagal bendrą smailių 

plotą didžiausiu pasižymėjo Vilkaviškio raj., netoli Klausučių km. rinkta žaliava. 

 Vilkaviškio rajone rinktoje žaliavoje žieduose identifikuoti 29 skirtingi komponentai, o 

bendras smailių plotas 290,69±0,38 x 107. Utenos raj. Tauragnuose rinktoje žaliavoje iš viso nustatytas 

31 junginys. Bendras smailių plotas 101,35±0,15 x 107. Kaune Islandijos plente rinktoje žaliavoje 

nustatyti taip pat 29 junginiai, kaip ir Vilkaviškio rajone, tačiau bendras smailių plotas mažesnis – 

128,83±0,60 x 107. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 pav. Eterinio aliejaus kiekis pagal bendrą smailių plotą S. gigantea L. lapuose ir žieduose  

skirtinguose Lietuvos regionuose 

 

 Išanalizavus eterinio aliejaus kiekį augalinės žaliavos lapuose pagal bendrą smailių plotą 

didžiausiu pasižymėjo Utenos raj, Tauragnuose rinkta žaliava. 

 Utenos raj. Tauragnuose rinktoje augalinėje žaliavoje identifikuoti 22 junginiai, bendras 

smailių plotas 131,28±0,26 x 107. Kaune, Islandijos plente rinktos augalinės žaliavos eteriniame 

aliejuje identifikuoti taip pat 22 junginiai, kaip ir Utenos raj. Tauragnuose rinktoje žaliavoje, tačiau 

bendras smailių plotas mažesnis – 121,33±0,34 x 107. Mažiausiai eterinio aliejaus komponentų aptikta 

Vilkaviškio raj. rinktoje augalinėje žaliavoje. Atitinkamai 20 identifikuotų junginių, o bendras smailių 

plotas – 115,56±0,49 x 107 (14 paveikslas). 
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 Analizuojant S. gigantea L. mėginius nustatyta, kad žiedų eteriniame aliejuje identifikuota 

daugiau komponentų, negu lapų. Pavyzdžiui Utenos raj. Tauragnuose rinktos augalinės žaliavos žiedų 

ir lapų chromatogramos parodė, kad žieduose identifikuotas 31 junginys, o lapuose – tik 22. Taip pat 

žiedų eterinis aliejus pasižymėjo didesniu bendru smailių plotu negu lapų.  

 Statistiškai apdorojus duomenis nustatyta, kad eterinio aliejaus kiekis pagal bendrą smailių 

plotą S. gigantea L. lapuose ir žieduose reikšmingai skyrėsi (p<0,05) visuose mėginiuose (LG6 ir ŽG6, 

LG7 ir ŽG7, LG8 ir ŽG8). Statistiškai reikšmingi rezultatai (p<0,05) gauti ir tarp augaviečių, kuriose 

rinkti S. gigantea L. mėginiai, pavyzdžiui, LG6 (Kaunas, Islandijos pl.) ir LG7 (Vilkaviškio raj.) 

(p=0,001). 

 

 

3.6.  S. gigantea L. eterinių aliejų pagrindinių identifikuotų komponentų kiekybinis 

įvertinimas 

 Tirto augalo žiedų eteriniuose aliejuose vyrauja bornilo acetatas, δ-kadinenas, izospatulenolis, 

para-cimenas, trans- verbenolis, ent-germakra 4 (15 paveikslas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 pav. S. gigantea L. žieduose vyraujantys eterinio aliejaus komponentai 

 Palyginus dominuojančius eterinio aliejaus komponentus S. gigantea L. augalinės žaliavos 

bandiniuose, kaip matyti 15 paveikslėlyje pagrindinis vyraujantis komponentas visuose – bornilo 
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acetatas, jo koncentracija svyruoja nuo 11,43 proc. iki 23,4 proc. visų identifikuotų junginių. 

Didžiausias kiekis šio komponento aptiktas Vilkaviškio raj, netoli Klausučių rinktoje augalinėje 

žaliavoje – 23,4 proc. visų komponentų. Mažiausiai bornilo acetato aptikta Kaune, Islandijos plente 

rinktoje žaliavoje. Utenos raj. Tauragnuose nustatytas didelis kiekis ent - germakra 4 – 37,22 proc., 

mažiau (23,48 proc.) šio junginio identifikuota Vilkaviškio raj. rinktoje augalinėje žaliavoje. Kaune, 

Islandijos pl. rinktoje žaliavoje šio komponento visai nenustatyta. Taip pat nustatytas didelis kiekis 

izospatulenolio, kuris yra vyraujantis eterinio aliejaus komponentas Kaune, Islandijos plente rinktuose 

vėlyvosios rykštenės žieduose (20,69 proc.). Mažiausias šio komponento kiekis nustatytas Vilkaviškio 

raj. rinktuose žieduose – 8,59 proc. visų junginių. δ-kadineno kiekis analizuotuose bandiniuose 

svyruoja nuo 1,16 proc. iki 2,45 proc., para-cimeno – nuo 1,04 proc. iki 6,51 proc., trans-verbenolio – 

nuo 2,48 proc. iki 4,68 proc. Kaune, Islandijos pl. rinktoje žaliavoje nustatyti didesni nei kituose 

bandiniuose para-cimeno kiekiai (6,51 proc.). Vilkaviškio raj. rinkta žaliava yra sukaupusi didesnį nei 

kiti bandiniai trans-verbenolio kiekį – 4,68 proc. 

 Išanalizavus vėlyvosios rykštenės lapų chromatogramas nustatyti vyraujantys eterinio aliejaus 

komponentai skiriasi nuo žieduose vyraujančių komponentų. Lapų eteriniame aliejuje dominuojantys 

eterinio aliejaus komponentai yra bornilo acetatas, izoledenas, izospatulenolis, epoksiazulenas,             

ent- germakra 4 (16 paveikslas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 pav. S. gigantea L. lapuose vyraujantys eterinio aliejaus komponentai 
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 Iš 16 paveikslėlyje pateiktų duomenų matyti, kad lapuose daugiausia nustatyta komponento       

ent - germakra 4. Šio eterinio aliejaus junginio koncentracija bandiniuose svyruoja nuo 35,74 proc. iki 

44,63 proc. Daugiausia ent - germakra 4  identifikuota Utenos raj. Tauragnuose rinktoje augalinėje 

žaliavoje. Kaip ir žieduose, taip ir lapuose nustatyti dideli kiekiai bornilo acetato, kurio daugiausia 

sukaupusi buvo Vilkaviškio raj. rinkta augalinė žaliava – 40,2 proc.. Skirtingai nei žieduose, lapuose 

aptikti mažesni kiekiai izospatulenolio. Jo koncentracija mėginiuose svyruoja nuo 7,33 proc. iki 10.91 

proc.. Izoledeno kiekis analizuotuose bandiniuose svyruoja nuo 1,69 proc. iki 2,69 proc., 

epoksiazuleno – nuo 4,4 proc. iki 7,09 proc. D. Kalemba ir kt. (2001) taip pat tyrė S. gigantea L. lapų 

eterinio aliejaus mėginius. Tyrimo metu nustatyti dominuojantys komponentai - α-pinenas (4.1-7.0 

proc.), mircenas (2.5-2.6 proc.),  p-cimenas (0,6-2.2 proc.), bornilo acetatas (2,9-4.4 proc.), α- (4,0-6.1 

proc.) ir γ-gurjunenas (2.1-2.5 proc.),  germakrenas D (21.6-23.5 proc.), ledolis (1.2-2.1 proc.), 

eudesma-4(15),7-dien-1-olis (1.9-2.5 proc.) ir ciklokolorenonas (8.1-32.4 proc.) [59]. 

 

3.6.  Rezultatų aptarimas 

 Kokybinės analizės metu nustatyta, kad S. gigantea L. eterinio aliejaus sudėtyje daugiausiai 

yra monoterpenų (45-62 proc.), mažiau seskviterpenų (38-55 proc.), tuo tarpu S. canadensis L. 

eteriniame aliejuje – daugiau seskviterpeninei grupei priskiriamų junginių (39-76 proc.) ir mažiau 

junginių, priskiriamų monoterpenams (24-61 proc.). Dominuojantys komponentai abiejų rūšių 

eteriniame aliejuje – bornilo acetas, izospatulenolis ir ent- germakra 4. S. gigantea L. EA identifikuotų 

junginių kiekis varijavo nuo 20 iki 31, S. canadensis L. EA – 18-43 identifikuotų junginių.                   

S. canadensis L. lapų eteriniame aliejuje nustatyta daugiau komponentų, negu žiedų, tuo tarpu             

S. gigantea L. mėginiuose daugiau komponentų identifikuota žieduose. 

 Atlikus kiekybinę S. canadensis L. eterinių aliejų analizę, didžiausias bendras smailių plotas 

lapų mėginiuose nustatytas Tauragės raj. Oplankyje 2017 metais rinktoje augalinėje žaliavoje 

(998,8±0,10 x107), mažiausias – Utenos raj. Antalgėje rinktuose lapuose (23,22±0,55 x107). Žiedų 

mėginiuose didžiausias bendras smailių plotas nustatytas Pagėgių sav. Birbintėje (708,51±0,79 x107), 

mažiausias – Tauragės raj. Oplankyje 2012 metais rinktuose žieduose (59,7±0,51 x 107). Statistiškai 

apdorojus duomenis galima teigti, kad eterinio aliejaus kiekis pagal bendrą smailių plotą                     

S. canadensis  L. lapuose ir žieduose reikšmingai skyrėsi (p<0,05) visose augavietėse (LC1 ir ŽC1, 

LC2 ir ŽC2, LC3 ir ŽC3, LC4 ir ŽG4, LC5 ir ŽC5). Statistiškai reikšmingi rezultatai (p<0,05) gauti ir 

tarp augaviečių, kuriose rinkti S. canadensis L. mėginiai, pavyzdžiui LC1 (Vilniaus raj. Riešė) ir LC2 

(Utenos raj. Antalgė) (p=0,007). 
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 Atlikus pagrindinių identifikuotų EA komponentų kiekybinę analizę S. canadensis L. ir          

S. gigantea L. rūšies augaluose lapuose nustatyti vyraujantys eterinio aliejaus komponentai skiriasi nuo 

žieduose vyraujančių komponentų. 

 Įvairiose Lietuvos vietovėse rinktų augalinių žaliavų eteriniuose aliejuose dominavo skirtingi 

junginiai, tai įrodo, kad geografinė vieta turi įtakos Solidago L. augalų eterinių aliejų sudėčiai. Tai 

patvirtina ir D. Grulova ir kt. (2016) atliktas tyrimas. Jo metu S. canadensis L. ir S. gigantea L. 

augalinė žaliava buvo renkama iš 5 skirtingų Slovakijos augaviečių. Rezultatai parodė, kad eteriniame 

aliejuje dominuojantys komponentai skiriasi priklausomai nuo rinkimo vietovės ir augalo rūšies [47]. 

 Atliekant tyrimą S. canadensis L. žaliava Tauragės raj. Oplankyje buvo rinkta 2012 ir 2017 

metais. Išanalizavus dominuojančius eterinio aliejaus komponentus S. canadensis L. lapų mėginiuose 

ir palyginus 2012 ir 2017 metais rinktą žaliavą nustatyta, kad didesnės visų junginių koncentracijos 

identifikuotos 2012 metais. Statistiškai apdorojus duomenis nustatyta, kad eterinio aliejaus junginių 

koncentracijos, identifikuotos 2017 metais rinktuose mėginiuose, reikšmingai skyrėsi (p<0,05)  nuo 

2012 metais rinktuose mėginiuose identifikuotų koncentracijų.   

 Atlikus kiekybinę S. gigantea L. eterinių aliejų analizę, didžiausias bendras smailių plotas 

žiedų mėginiuose nustatytas Vilkaviškio raj., netoli Klausučių km. rinktoje žaliavoje           

(290,69±0,38 x 107), mažiausias – Utenos raj. Tauragnuose rinktuose žieduose (101,35±0,15 x 107). 

Lapų mėginiuose didžiausias bendras smailių plotas nustatytas Utenos raj, Tauragnuose (131,28±0,26 

x 107), mažiausias - Vilkaviškio raj. (115,56±0,49 x 107). Statistiškai apdorojus duomenis galima 

teigti, kad eterinio aliejaus kiekis pagal bendrą smailių plotą S. gigantea L. lapuose ir žieduose 

reikšmingai skyrėsi (p<0,05) visuose mėginiuose (LG6 ir ŽG6, LG7 ir ŽG7, LG8 ir ŽG8). Statistiškai 

reikšmingi rezultatai (p<0,05) gauti ir tarp augaviečių, kuriose rinkti S. gigantea L. mėginiai, 

pavyzdžiui, LG6 (Kaunas, Islandijos pl.) ir LG7 (Vilkaviškio raj.) (p=0,001). 

 Palyginus kanadinės ir vėlyvosios rykštenių eterinių aliejų kiekį, pagal bendrą smailių plotą 

nustatyta, kad S. canadensis L. augalinė žaliava sukaupia didesnį eterinių aliejų kiekį negu                    

S. gigantea L. augalinė žaliava, todėl norint išgauti daugiau eterinių aliejų rekomenduojama rinktis 

kanadinės rykštenės rūšies augalus.  
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4.  IŠVADOS 

1. Remiantis literatūros duomenimis, eterinių aliejų ekstraktų išgavimui iš kanadinės rykštenės        

(S. canadensis L.) ir vėlyvosios rykštenės  (S. gigantea L.) augalinės žaliavos buvo parinktas 

hidrodistiliacijos metodas.  

 

2. Dujų chromatografijos–masių spektrometrijos metodu identifikuoti S. canadensis L. ir              

S. gigantea L. eterinio aliejaus komponentai. Kanadinės rykštenės mėginiuose vyrauja 

seskviterpenai, pagrindinis junginys – ent - germakra 4, taip pat dominuoja bornilo acetatas, 

izospatulenolis, limonenas, epoksiazulenas, izogermakrenas D. Vėlyvosios rykštenės 

eteriniame aliejuje vyrauja monoterpenai, bet pagrindinis komponentas – ent - germakra 4, taip 

pat dominuoja bornilo acetatas, izospatulenolis, izoledenas, trans-verbenolis. Galima teigti, kad 

eterinių aliejų cheminei kompozicijai įtakos turi augalo rūšis.  

 

3. Atlikus kiekybinį įvertinimą skirtingose vietovėse rinktose Solidago L. žaliavose, didžiausias 

eterinių aliejų kiekis pagal bendrą smailių plotą nustatytas S. canadensis L. lapuose, rinktuose  

Tauragės raj. Oplankyje 2017 metais (998,8±0,10 x107) ir žieduose, rinktuose Pagėgių sav. 

Birbintėje 2012 metais (708,51±0,79 x107) . Didžiausias eterinių aliejų kiekis S. gigantea L. 

lapuose nustatytas Utenos raj, Tauragnuose 2012 metais (131,28±0,26 x 107) rinktuose 

mėginiuose, ir žieduose, rinktuose Vilkaviškio raj., netoli Klausučių km. 2012 metais 

(290,69±0,38 x 107). Statistiškai apdorojus duomenis galima teigti, kad eterinio aliejaus kiekis 

pagal bendrą smailių plotą S. canadensis L. ir S. gigantea L. lapuose bei žieduose reikšmingai 

skyrėsi (p<0,05) visuose mėginiuose. Statistiškai reikšmingi rezultatai (p<0,05) gauti ir tarp 

augaviečių, kuriose rinkti S. canadensis L. ir S. gigantea L. mėginiai. Galima teigti, kad 

eterinio aliejaus kiekis priklauso nuo EA išskyrimui naudojamos augalo dalies ir jo augavietės.   

 

4. Įvertinta S. canadensis L. žaliava, rinkta Tauragės raj. Oplankyje 2012 ir 2017 metais. Visuose 

lapų ir žiedų eterinio aliejaus mėginiuose pagrindiniai identifikuoti junginiai – bornilo acetatas, 

izospatulenolis ir ent - germakra 4. Nustatytų junginių procentinės koncentracijos 2012 ir 2017 

metais buvo skirtingos (pavyzdžiui 2012 metais rinktuose S. canadensis L. žieduose bornilo 

acetato identifikuota 63,33 proc., o 2017 toje pačioje vietovėje rinktuose žieduose - 2,59 proc.). 

Statistiškai apdorojus duomenis nustatyta, kad eterinio aliejaus junginių koncentracijos, 

identifikuotos 2017 metais rinktuose mėginiuose, reikšmingai skyrėsi (p<0,05) nuo 2012 

metais rinktuose mėginiuose identifikuotų koncentracijų.   



50 
 

 
 

5.  PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS 

1) Remiantis atliktais Solidago L. eterinių aliejų tyrimais ir gautais rezultatais nustatyta, kad                  

S. canadensis L. augalinė žaliava sukaupia didesnį eterinių aliejų kiekį negu S. gigantea L. 

augalinė žaliava, todėl norint išgauti daugiau eterinių aliejų rekomenduojama rinktis kanadinės 

rykštenės rūšies augalus.  

2) Tikslinga tęsti Lietuvoje augančių Solidago L. genties augalų eterinių aliejų tyrimus. 
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