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SANTRAUKA 

 

Pupinių šeimos augalų perspektyvų antro tipo cukrinio diabeto gydymui apžvalga ir 

mėlynžiedės liucernos fenolinių junginių bei jų antioksidacinio potencialo tyrimas. L. 

Grubliauskaitė. Magistro baigiamasis darbas. Mokslinė vadovė: doc. Dr. A. Dagilytė, Lietuvos 

sveikatos mokslų universiteto Farmacijos fakulteto Vaistų chemijos katedra. Kaunas, 2015. 

 Tyrimo objektas Mėlynžiedės liucernos Birutės ir Malvinos veislių žaliavos rinktos 

2013 m. ir 2014 m. Dotnuvoje. 

 Tikslas ir uždaviniai apžvelgti pupinių šeimos augalų pritaikymą cukrinio diabeto 

gydyme ir nustatyti mėlynžiedės liucernos (M. sativa) fenolinių junginių ir flavonoidų  kiekį, bei 

antiradikalinį, chelatinį aktyvumą. 

 Tyrimo metodai Suminis fenolinių junginių kiekis buvo nustatomas UV 

spektrofotometrijos metodu, naudojant Folin– Ciocalteu reagentą. Suminis flavonoidų kiekis buvo 

nustatytas UV spektrofotometriškai, perskaičiuotas rutinu ir išreikštas mg/g. Antiradikalinis 

aktyvumas buvo nustatymas UV spektrofotometrijos metodu, remiantis DPPH radikalų surišimu. 

Chelatinis aktyvumas buvo nustatomas fotometriniu Fe2+ surišimo metodu. 

 Išvados Didžiausias fenolinių junginių kiekis yra žiedų žaliavoje (Birutė 19,19±1,48 

mg/g, Malvina 21,33±3,43 mg/g), panašus abejose veislėse. Didžiausias flavonoidų kiekis yra 

žiedynų žaliavoje (Birutė 18,61±1,79 mg/g, Malvina 20,54±2,13 mg/g), panašus abejose veislėse. 

Fenolinių junginių ir favonoidų kiekis nežymiai skiriasi skirtingose augalo vegetacijos fazėse ir 

skirtingai džiovintose žaliavose. Didžiausias antiradikalinis aktyvumas (Birutė 20,40±2,9%, 

Malvina 19,86±2,51%) buvo nustatytas sėklų žaliavoje ir buvo panašus abejose veislėse. 

Liofilizuota Birutės veislės žaliava pasižymi mažesniu antiradikaliniu aktyvumu nei žaliava 

džiovinta 65±5°C, o Malvinos veislės atvirkščiai. Didžiausias chelatinis aktyvumas (71,80±5,38%) 

buvo nustatytas Birutės veislės sėklų žaliavoje. Krūmijimosi tarpsnyje surinkta žaliava pasižymėjo 

didesniu chelatiniu aktyvumu nei žydėjimo tarpsnyje surinkta žaliava. Chelatinis aktyvumas 

nepriklauso nuo žaliavos džiovinimo būdo. Cukrinio diabeto ir jo komplikacijų gydymui ir 

profilaktikai gali būti vartojami pupinių šeimos augalai, įskaitant mėlynžiedę liucerną. 
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SUMMARY 

 

Overview of Fabacea family prospects for  type 2 diabetes‘ treatment and determinantion of 

phenolic content and their antioxydant potential of alfalfa. L. Grubliauskaitė. Master thesis. 

Scientific supervisor: Assoc. prof. A. Dagilytė, Lithuanian University of Health Sciences, Faculty 

of Pharmacy, Department of Medicinal Chemistry. Kaunas, 2015. 

Object: Raw plant material of  alfalfa Birute and Malvina varieties collected in Dotnuva. 

Aim and Objectives To review Fabacea family plant application for type 2 diabetes‘ treatment and 

to determine total phenolic copounds and flavonoids content and antioxidant and chelatory activity 

of M. sativa. 

Methods Total phenolic content was determined by Folin– Ciocalteu method. Flavonoid content 

was determined by UV spectofotometric method converted to Routine and expressed in mg/g. 

Antioxidant activity was determined by the spectrophotometric method which is based on the 

absorbance decrease monitoring of the DPPH· (2,2- diphenyl-1-picrylhydrazyl) radical. The 

chelation of ferrous ions was determined by spectofotometric method. 

Conclusions The most phenolic compounds were found in flowers material and were similar in 

both variety. The most total flavonoid content was found in flowering phase and was similar in both 

variety. There was determined a slight difference of total phenol and total flavonoid content in 

different vegetation phases and in dried 65±5°C and in lyophilized material.  The highest 

antioxidant activity was determined in seeds material and was similar in both variety. There was 

found that lyophilized  Birutė‘s material had a lower antioxidat avtivity than dried in 65±5°C, 

althougt,  Malvina‘s material contrariwised. The highest chelatory activity was found in seed 

material of Birutė variety. The highest chelatory activity was determined in tillering phase and also 

in dried in 65±5°C and in lyophilized material. Plants of Fabacea family including M. sativa can be 

used for 2 type diabetes‘ and it‘s complication‘s treament. 
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SANTRUMPOS 

 

ADA – Amerikos diabeto asociacija 

AKS – arterinis kraujo spaudimas 

CD – cukrinis diabetas 

CNS – centrinė nervų sistema 

DPPH – 2,2-difenil-1-pikrilhidrazilo 

DTL – didelio tankio lipoproteinai 

ES – Europos sąjunga 

DPP-4 inhibitoriai – dipeptidilpeptidazės 4 inhibitoriai 

GLP-1(angl. glucagonlikepolypeptide-1)– į gliukagoną panašus peptidas-1 

KK – koreliacijos koeficientas 

KMI – kūno masės indeksas 

MTL – mažo tankio lipoproteinai 

PKA – proteinkinazė 

PPAR γ – peroksisomos proliferacijos aktyvinti γ izoformos receptoriai 

PSO – Pasaulinė sveikatos organizacija 
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 ĮVADAS  

 

 Cukrinis diabetas  – įvairių paveldimų ir įgytų priežasčių sukeltas medžiagų apykaitos 

sutrikimas, lėtinė liga, kuria sergant dėl insulino gamybos, sekrecijos ir jo poveikio pakitimų 

(audinių atsparumo insulinui) arba dėl abiejų priežasčių sutrinka visa medžiagų apykaita 

(angliavandenių, baltymų, riebalų), atsiranda lėtinė hiperglikemija ir daugelio organų (ypač akių, 

inkstų, nervų, širdies ir kraujagyslių) ilgalaikis pažeidimas ar disfunkcija [2]. 2000 m. sergamumas 

antro tipo cukriniu diabetu sudarė 2,8% (apie 285 mln.), prognozuojama, kad 2030 m. šis 

sergamumas išaugs dvigubai ir sieks 4,4% [127, 131]. Šiuo metu CD serga apie 347 mln. žmonių 

[35]. Pablogėjusi gliukozės tolerancija 2010 m. buvo diagnozuota 344 mln. žmonių, o 2030 m. šis 

skaičius apytikriai išaugs 472 mln. [61] 1 iš 10 mirčių priežastis ES šalyse yra cukrinis diabetas 

[130, 144]. Pasaulinė sveikatos organizacija prognozuoja, kad 2030 m. CD bus septinta pagal 

mirtingumą liga pasaulyje. 

Cukrinio diabeto gydymui kasmet skiriama daugybė lėšų visame pasaulyje. Didžioji 

dalis pinigų skiriama ne paties cukrinio diabeto, bet jo komplikacijų gydymui. Dėl šios priežasties 

yra svarbu kuo anksčiau diagnozuoti ligą, pradėti gydymą ir išvengti komplikacijų atsiradimo [11]. 

CD gydymui yra naudojami geriamieji gliukozės kiekį kraujyje mažinantys preparatai, 

tačiau vartojant šiuos vaistus pasireiškia nepageidaujami reiškiniai, pvz., insulino sekretogogai gali 

sukelti svorio padidėjimą ir hipoglikemiją [28]. Metformino, vieno dažniausiai vartojamo vaisto 

cukrinio diabeto gydymui, turėtų vengti pacientai sergantys kepenų, inkstų ir širdies funkcijos 

nepakankamumu ir lėtiniu alkoholizmu [72]. Tiazolidinedionų vaistų grupės sukeliami 

nepageidaujami efektai yra skysčių susilaikymas, kojų edema, kūno svorio padidėjimas. [109, 119]. 

Be to, tyrimų su gyvūnais metu, nustatyta, kad tiazolidinedionai, aktyvindami PPAR γ gali sukelti 

padidėjusią kaulų čiulpų adipozę, o tai sukelia sumažėjusią osteoblastogenezę ir kaulų tankio 

mažėjimą [112]. Akarbozė dažnai sukelia virškinamojo trakto sutrikimus, pvz., diarėją, pilvo 

pūtimą [64, 65]. Šie nepageidaujami efektai kelia iššūkių gydant cukrinį diabetą.   

Cukrinio diabeto gydymui naudojami ne tik sintetiniai vaistai. Liaudies medicinoje 

naudojami įvairūs augalai su galimomis hipoglikeminėmis savybėmis. Atliekant tyrimus su įvairiais 

augalais nustatomos ir įrodomos šių  augalų gliukozės kiekį mažinančios savybės ir galimybės 

pritaikyti cukrinio diabeto gydyme [66]. Metforminas, pirmo pasirinkimo vaistas gydant antro tipo 

cukrinį diabetą, buvo gautas iš žydinčio pupinių šeimos augalo vaistinio ožiarūčio (lot. Galega 

officinalis), kuris buvo naudojamas tradicinėje medicinoje cukrinio diabeto gydymui [24, 66].  
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TEMOS AKTUALUMAS 

 

 Pupinių (Fabacea) šeima yra trečia pagal dydį aukštesniųjų augalų botanikos šeima, 

paplitusi visame pasaulyje [118].  Tyrimuose nustatyta, kad pupinių šeimos augalai pasižymi 

antidiabetiniu poveikiu (Galega officinalis L., kai kurios Astragalus rūšys, Phaseolus vulgaris L., 

Trigonella foenum graecum L., Glycine max L. Merr., Lupinus albus L., Medicago sativa L., 

Sophora japonica L. ir kt.) [19, 43, 115]. Mėlynžiedė liucerna kaupia veikliąsias medžiagas, kurios 

pasižymi ne tik gliukozės kiekį mažinančiomis savybėmis, tačiau tinka ir cukrinio diabeto 

komplikacijų, hiperlipidemijos gydymui bei profilaktikai, todėl svarbu palyginti šio augalo 

skirtingas veisles, kaip tinkamas vaistinių augalinių žaliavų paruošoms ar kaip funkcinio maisto 

šaltinį.  

.  

DARBO TIKSLAS 

 

Apžvelgti pupinių šeimos augalų pritaikymą cukrinio diabeto gydyme ir nustatyti 

mėlynžiedės liucernos (lot. M. sativa L.) fenolinių junginių ir flavonoidų  kiekį, bei antiradikalinį ir 

chelatinį aktyvumą. 

 

 DARBO UŽDAVINIAI 

 

1. Apžvelgti vaistus naudojamus cukrinio diabeto gydymui, pupinių šeimos augalų ir 

mėlynžiedės liucernos naudojimą cukrinio diabeto ir cukrinio diabeto komplikacijų gydime. 

2. Nustatyti fenolinių junginių kiekį žaliavose ir palyginti pagal veisles, žaliavos rinkimo laiką, 

džiovinimo būdą. 

3. Nustatyti flavonoidų kiekį žaliavose ir palyginti pagal veisles, žaliavos rinkimo laiką, 

džiovinimo būdą. 

4. Nustatyti antiradikalinį žaliavų aktyvumą ir palyginti pagal veisles, žaliavos rinkimo laiką, 

džiovinimo būdą. 

5. Nustatyti chelatinį žaliavų aktyvumą ir palyginti pagal veisles, žaliavos rinkimo laiką, 

džiovinimo būdą. 
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 DARBO PRISTATYMAS 

 

Darbas buvo pristatytas „Penktojoje tarptautinėje farmacijos mokslų ir praktikos 

konferencijoje skirtoje 145-tosioms prof. Petro Raudonikio metinėms“ (angl. The 5th international 

conference on pharmaceutical sciences and pharmacy practise dedicated to 145th anniversary of 

prof. Petras Raudonikis), vykusioje 2014-11-22.  
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I. LITERAT ŪROS APŽVALGA 

 

 

1. Cukrinio diabeto klasifikacija, j į sukeliančios priežastys ir rizikos 

veiksniai 

 Šiuo metu yra naudojama etiologinė cukrinio diabeto klasifikacija, kurioje yra 

išskiriama: pirmo tipo cukrinis diabetas, antro tipo cukrinis diabetas, gestacinis diabetas,  kiti 

specifiniai diabeto tipai [11]. Daugumą cukrinio diabeto atvejų sunku priskirti vienam tipui. 

Cukrinio diabeto tipas dažnai priklauso nuo esančių aplinkybių diagnozuojant ligą [10]. Antro tipo 

cukrinis diabetas  yra labiausiai paplitęs – diagnozuojamas daugiau kaip 90% sergančiųjų CD [107].  

 Antro tipo cukrinio diabeto patofiziologija yra susijusi su periferinių audinių jautrumo 

insulinui sumažėjimu ir, galiausiai, jų rezistentiškumu.Taip pat sergant antro tipo cukriniu diabetu 

mažėja insulino gamyba kasos β ląstelėse, o ligai progresuojant gali išnykti kasos β ląstelių 

sekrecijos funkcija. Ligos metu sumažėja gliukozės transportas kepenų, raumenų ir riebalų ląstelėse. 

Dėl šių priežasčių pasireiškia hiperglikemija [95].  

Antro tipo cukrinio diabeto atsiradimas yra siejamas su genetinių ir aplinkos veiksnių 

sąveika [9].  Žmonių organizmas skirtingai reaguoja į tuos pačius aplinkos veiksnius. Kai kurie 

žmonės yra labiau linkę susirgti antro tipo cukriniu diabetu. Tai lemia genetiniai veiksniai [9]. Visgi 

didesnę reikšmę cukrinio diabeto sergamumui turi aplinkos veiksniai: [11]: fizinio krūvio stoka, 

prasta mityba, rūkymas ir kt. [10] Dauguma (net 80%) sergančiųjų antro tipo cukriniu diabetu turi 

antsvorį [113]. Nutukusių žmonių daugėja ir 2030 m. gali jų skaičius pasiekti 2,0 bln. [61]. 

Rūkymas taip pat yra siejamas su padidėjusia rizika susirgti cukriniu diabetu [127]. Rūkantieji turi 

45% padidėjusią riziką susirgti diabetu [61]. 

ADA išskiria šiuos susirgti antro tipo cukriniu diabetu rizikos veiksnius: amžius, 

nutukimas, fizinio aktyvumo stoka, pirmos eilės giminės serga CD (tėvai, vaikai, broliai, seserys), 

rasinė priklausomybė, moterys, kurios pagimdė kūdikius sveriančius 4 kg ir daugiau, ar nėštumo 

metu buvo diagnozuotas gestacinis diabetas, hipertenzija ( AKS ≥140/90 mm Hg), moterys su 

policistinių kiaušidžių sindromu, dislipidemija, širdies ir kraujagyslių ligos [10]. 
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2. Antro tipo cukrinio diabeto komplikacijos 

Antro tipo cukrinis diabetas gali būti nediagnozuotas daug metų, kadangi hiperglikemija 

vystosi palaipsniui ir ankstyvose stadijose hiperglikemijos požymiai yra nepastebimi. [10] Tyrimų 

duomenimis nekontroliuojamos hiperglikemijos sukeliamas uždegimas yra pagrindinė cukrinio 

diabeto komplikacijų priežastis [97]. Lėtinė hiperglikemija sukelia laisvųjų radikalų gamybą, kurie 

sąlygoja gliukozės oksidaciją, nefermentinį baltymų glikozilinimą ir šių baltymų degradaciją. Tai 

gali sukelti ląstelių organelių, fermentų pažeidimus ir sukelti cukrinio diabeto komplikacijas [47]. 

 Amerikos diabeto asociacija išskiria mikrovaskulines ir makrovaskulines cukrinio 

diabeto komplikacijas. Mikrovaskulinės komplikacijos yra retinopatija, nefropatija, neuropatija 

(protarpinis šlubavimas, seksualinės funkcijos sutrikimas, gastroparazės). Makrovaskulinės 

komplikacijos yra išeminė širdies liga, smegenų kraujotakos, periferinių arterijų ligos. Taip pat 

cukrinis diabetas gali sukelti psichosocialines problemas [11, 51, 57, 63]. 

 10-12% sergančiųjų cukriniu diabetu išsivysčiusiose šalyse miršta nuo 

kardiovaskulinių ligų [46]. Cukrinis diabetas padvigubina išeminio insulto riziką. Maždaug 30-40% 

sergančiųjų patiria išeminį insultą [46, 81]. Taip pat lėtinė hiperglikemija ir mikrovaskulinė pažaida 

(ypač esant nutukimui) yra siejama su kognityvinės funkcijos sutrikimais [86].  

 

3. Antro tipo cukrinio diabeto terapini ų galimybių apžvalga 

 

 Cukrinio diabeto kontrolės ir gydymo tikslas yra metabolinių sutrikimų valdymas [2]. 

Taip pat yra siekiama sumažinti mikrovaskulinių ir makrovaskulinių pažeidimų atsiradimą [73]. CD 

gydymas yra kompleksinis, kuris susideda iš medikamentinio gydymo ir gyvenimo būdo korekcijos. 

[2] Sergantis antro tipo cukriniu diabetu pacientas tam tikrą laiką (nesant komplikacijų) gali būti 

gydomas tik dieta ir padidintu fiziniu krūviu, o vėliau – peroraliniais gliukozės kiekį mažinančiais 

vaistais, jų deriniais, kombinuotu gydymu su insulinu ar vien insulino terapija [2, 11]. Kai kuriais 

atvejais, užtenka gyvenimo būdo keitimo glikemijos kontrolei, tačiau daugeliu atveju monoterapija 

antidiabetiniais vaistais turėtų būti neatidėliojama, o gyvenimo būdo pokyčiai būtų tik sudėtinė 

gydymo dalis [11, 2, 73]. 

Cukrinio diabeto gydymui naudojamos dvi pagrindinės vaistų grupės: 

1) Geriamieji gliukozės koncentraciją kraujyje mažinantys preparatai. 

2) Insulino preparatai. 
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Insulino ir geriamųjų gliukozės kiekį mažinančių vaistų vartojimas mažina CD 

komplikacijų atsiradimą ir mirtingumą, susijusį su cukriniu diabetu [77]. Gydymas turi būti 

orientuotas į pacientą. Parenkant vaistą svarbu atsižvelgti į preparato veiksmingumą, galimas 

nepageidaujamas reakcijas, poveikį paciento svoriui, gretutines ligas, hipoglikemijos riziką [11]. 

Gydant cukrinį diabetą monoterapija, gliukozės kontrolė, kai kuriems pacientams, sunkiai 

pasiekiama. Be to,  gydymas peroraliniais preparatais gali sukelti svorio padidėjimą, hipoglikemiją 

ar tiesiog preparatas gali būti blogai toleruojamas [77]. 

Rinkoje esančių peroralinių antidiabetinių vaistų pasirinkimas yra gana platus: 

sulfonilšlapalo dariniai, glinidai, biguanidai, tiazolidinedionai, α–gliukozidazės inhibitoriai, 

inkretinai, į gliukagoną panašaus peptido analogai. Pagrindinės klasės skiriasi savo veikimo 

mechanizmu, saugumu ir toleravimu [74]. 

Sulfonilšlapalo dariniai – insulino sekretogogai gliukozės kiekį mažina veikdami 

kasos β ląsteles ir stimuliuodami insulino sekreciją. Insulino sekretogogai yra skirstomi į tris klases. 

Trečiosios klasės junginiai pasižymi mažiausiu toksiškumu [60]. Tyrimų metu nustatyta, kad 

sulfanilšlapalo darinių receptoriai yra ATP valdomi kalio jonų kanalai [23, 25]. Giminingumas 

šiems receptoriams koreliuoja su sulfonilkarbamidų poveikio stiprumu, skatinant insulino 

išsiskyrimą [23]. Tyrimų su gliklazidu metu nustatyta, kad  pagerėja diabetu sergančių pacientų 

glikemijos kontrolė, sustiprėja kasos β ląstelių atsakas po valgio [50]. Be to, gliklazidas pasižymi 

antioksidacinėmis savybėmis in vivo ir dėl to mažina kraujagyslinių komplikacijų riziką diabetu 

sergantiems pacientams [111]. Sulfonilšlapalo dariniai gali tiesiogiai stimuliuoti kasos β ląsteles, 

skatinti insulino išsiskyrimą ir taip sumažinti gliukozės kiekį kraujyje, tačiau šie vaistai nesumažina 

kasos β ląstelių destrukcijos [28]. 

Glinidai– benzoinės rūgšties dariniai padidina ankstyvosios fazės insulino sekreciją iš 

β ląstelių [41]. Meglitinido analogai skiriasi nuo sulfanilšlapalo darinių chemine struktūra, tačiau 

yra panašūs veikimo mechanizmu ir prisijungimu prie kasos β ląstelių receptorių [18, 60]. 

Priešingai nei sulfanilkarbamidai, glinidai gali išsaugoti kasos β ląstelių funkciją [41].    

Biguanidų grupės atstovas– metforminas. Tai pirmo pasirinkimo vaistas gydant antro 

tipo cukrinį diabetą. Metforminas buvo gautas iš žydinčio pupinių šeimos augalo vaistinio ožiarūčio  

(lot. Galega officinalis), kuris buvo naudojamas tradicinėje medicinoje cukrinio diabeto gydymui 

[66]. Metformino struktūra artima junginiams guanidinui ir galeginui, kurie randami vaistiniame 

ožiarūtyje [30] (Pav. 1). 
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1 Pav. Guanidino ir galegino, kurie randami vaistiniame ožiarūtyje, ir metformino cheminė 
struktūra 

  

Metforminas turi tris veikimo mechanizmus: 

1. Inhibuoja gliukoneogenezę ir glikolizę kepenyse. 

2. Didina insulino jautrumą raumenyse, taip gerindamas periferinį gliukozės pasisavinimą 

ir skaidymą [28]. 

3. Trikdo gliukozės reasorbciją žarnyne [106]. 

Metforminas žmogaus organizme palankiai veikia lipidų metabolizmą. Klinikini ų tyrimų 

metu nustatyta, kad vaistas mažina bendrą cholesterolio kiekį, MTL, trigliceridų kiekį [106]. 

Metforminas mažina cukrinio diabeto komplikacijų riziką ne tik mažindamas gliukozės 

koncentraciją kraujyje, bet ir todėl kad veikia kaip antioksidantas [52]. Vienas iš cukrinio diabeto 

sukeliamų kraujagyslių komplikacijų patogenezės mechanizmų yra padidėjusi β2 izoformos 

proteinkinazės aktyvacija. Antioksidacinis poveikis buvo nustatytas endotelio ląstelėse, kur 

metforminas slopino β2 proteinkinazę [52].  

 Tiazolidinedionų grupės atstovai yra troglitazonas, rosiglitazonas, pioglitazonas, 

tačiau šiuo metu vartojami tik du pastarieji [79]. Tiazolidinedionai yra insulino jautrikliai, 

selektyvūs peroksisomos proliferacijos aktyvintų γ izoformos receptorių (PPARγ) ligandai [95]. 

PPAR γ aktyvinimas gali pagerinti riebalinio audinio funkciją, mažinti insulino rezistentiškumą ir 

antro tipo cukrinio diabeto progresavimą [28, 98]. Tiazolidinedionai padidina jautrumą insulinui 

skeleto raumenyse, taip palengvindami  gliukozės transportą. Dėl šios priežasties padidėja 

glikogeno sintezė raumenyse ir gliukozės oksidacija [112].  

Be to, tiazolidinedionai mažina endotelio disfunkcijos įtaką aterosklerozės formavimuisi 

[108]. Rosiglitazonas mažina uždegimą, pasižymi antioksidaciniu veikimu ir saugo ląsteles nuo 

pažaidos. Dėl šių savybių rosiglitazonas mažina cukrinio diabeto komplikacijų riziką [47]. 

Nepaisant šios vaistų grupės bendro veikimo mechanizmo, visi junginiai yra unikalūs savo 

struktūra, turi skirtingą giminingumą receptoriams ir yra metabolizuojami veikiant skirtingiems 

 

Guanidinas                                 Galeginas                                        Metforminas 
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fermentams. Kiekvienas tiazolidinedionų grupės narys turi savitą saugumo profilį, o 

nepageidaujami reiškiniai priskiriami kiekvienam vaistui atskirai, pvz., hepatotoksiškumas būdingas 

tik troglitazonui [78].  

α– gliukozidazės inhibitorių atstovai yra akarbozė, miglitolis, voglibozė. Šie preparatai  

uždelsia angliavandenių absorbciją plonosiose žarnose, mažina postprandinės gliukozės ir insulino 

lygį. [122] Gydymas α– gliukozidazės inhibitoriais ir tiazolidinedionais yra palyginus saugus, o 

toksiškumas stebimas tik perdozavus preparatų [116]. Tačiau ilgalaikis akarbozės ir 

tiazolidinedionų vartojimas gali sukelti kepenų pažeidimus [116]. Taip pat šių preparatų vartojimo 

turėtų vengti pacientai sergantys inkstų ligomis. Akarbozė dažnai sukelia virškinamojo trakto 

sutrikimus, pvz., diarėją, pilvo pūtimą [64, 65]. 

DPP-4 greitai inaktyvuoja inkretinų hormonus ( į gliukagoną panašų peptidą-1 (GLP-1) ir 

priklausomo nuo gliukozės insulinotropinį peptidą (GIP)). DPP-4 inhibitoriai prailgina ir sustiprina 

endogeninio GLP-1 ir GIP, kurie ypač svarbūs glikemijos reguliavimui, veikimą [55]. Dėl šios 

priežasties, padidėja insulino ir sumažėja gliukagono sekrecija. Šis poveikis efektyviai sumažina 

gliukozės koncentraciją kraujyje [5]. Tyrimų su gyvūnais ir in vitro duomenys rodo potencialią 

preparatų naudą kasos β ląstelių funkcijos išsaugojimui [14]. 

DPP–4 inhibitoriai taip pat mažina postsprandinį lipidų kiekį [85]. DPP–4 inhibitoriai 

mažina lipidų kiekį, po valgio aktyvindami  simpatinę sistemą [22, 38]. Be to, gydant cukrinį 

diabetą DPP–4 inhibitoriais stebimas nedidelis sistolinio arterinio kraujospūdžio sumažėjimas [94]. 

GLP-1 analogai simuliuoja endogeninio GLP poveikį: stimuliuoja nuo gliukozės 

priklausomą insulino sekreciją, slopina kasos gliukagono išsiskyrimą, lėtina skrandžio išsituštinimą 

ir dėl šios priežasties mažina apetitą [65]. Ikiklinikini ų tyrių metu nustatyta, kad eksanatidas  

sustiprina nuo gliukozės priklausomą insulino išsiskyrimą, slopina gliukagono sekreciją, mažina 

skrandžio išsituštinimą, kūno svorį, padidina sotumo jausmą, išsaugo kasos β ląstelių funkciją [98].  

 

4. Pupinių šeimos augalų veikliųjų komponentų apžvalga 

 Pupinių šeimos augalai: daržinė pupelė (Phaseolus vugaris), vaistinė ožragė 

(Trigonella foenum-graecum), gauruotoji soja (Glycine max), baltažiedis lubinas (Lupinus albus), 

mėlynžiedė liucerna (Medicago sativa), japoninė sofora (Sophora japonica) ir kt. pasižymi 

antidiabetiniu poveikiu, kuris siejamas su antioksidacinėmis augalų savybėmis. Šie augalai savo 

sudėtyje turi fenolinių junginių, flavonoidų, saponinų, izoflavonų ir kt., kuriems yra būdingas 

antioksidacinis veikimas. [19, 43]. 
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 Fenoliniai junginiai pasižymi antioksidacinėmis, kardioprotekcinėmis, priešvėžinėmis, 

uždegimą mažinančiomis savybėmis. Antioksidacinį aktyvumą ir metalų chelatorių savybes lemia 

jų struktūroje esančios hidroksi ir karboksi grupės [33 89, 114]. Antioksidantai suriša laisvuosius 

radikalus, slopina radikalų grandinines reakcijas, fermentų oksidaciją [32, 33]. Kadangi yra 

slopinamas oksidacijos procesas, šios medžiagos gali užkirsti kelią ligų vystymuisi [70]. 

 Fenoliniai junginiai, pvz.,  rozmarino rūgštis, kofeino rūgštis, katechinas, kumarino 

rūgštis pasižymi α–gliukozidazės inhibitorių veikimu ir mažina gliukozės kiekį kraujyje. Šie 

junginiai veikia nuo natrio priklausomus gliukozės transporterius ir mažina gliukozės absorbciją 

plonosiose žarnose [12]. Nustatyta, kad fenoliniai junginiai geba mažinti gliukozės netoleravimą, 

palengvinti insulino ir GLP–1 atsaką [12]. Kumarino rūgštis pasižymi angiotenziną konvertuojančio 

fermento inhibicinėmis savybėmis ir yra naudinga pacientams sergantiems arterine hipertenzija 

[76]. Ferulino rūgštis, vanilino rūgštis, kumarino rūgštis pasižymi antioksidacinėmis savybėmis, 

geba apsaugoti baltymus ir lipidus nuo oksidacijos [54, 69]. Ferulino rūgštis ir hidroksicinamono 

rūgšties dariniai aktyvina gliukokinazę, glikogeno sintezę kepenyse ir insulino sekreciją. Fenolinės 

rūgštys taip pat didina periferinių audinių jautrumą insulinui [12]. Be to, ferulino rūgštis gali 

apsaugoti nuo širdies ir kraujagyslių sistemos ligų, pagerinti vyrų vaisingumą ir mažinti 

cholesterolio kiekį kraujyje [96]. 

 Fenoliniai junginiai geba apsaugoti kasos β ląsteles nuo hiperglikemijos poveikio ir 

jos sukeliamo oksidacinio streso. Taip yra išsaugojama kasos β ląstelių funkcija ir stabdomas 

cukrinio diabeto vystymasis [12]. 

 Gauruotojoje sojoje randama protokatechino, p–hidroksibenzoinės, vanilino rūgščių ir 

kt. [36, 90], vaistinėje ožragėje nustatytos hidroksicinamono, kofeino, kumarino, ferulino rūgštys 

[16], mėlynžiedėje liucernoje – p-hidroksibenzoinė rūgštis, vanilino rūgštis, p-kumarino, ferulino, 

salicilo, tanino ir kofeino rūgštys [92]. (Pav. 2) 
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2 Pav. Fenoliniai junginiai randami mėlyžiedėje liucernoje ir kituose pupinių šeimos 
augaluose (A vanilino rūgštis, B p-kumarino rūgštis, C ferulino rūgštis, D salicilo rūgštis, 

E tanino rūgštis,  F kofeino rūgštis). 

 

 Flavonoidai yra labiausiai paplitę fenoliniai junginiai visoje augalų karalystėje. 

Daugiausiai jų randama lapų epidermio ląstelėse [32]. Flavonoidai pasižymi plačiu biologiniu 

poveikiu žmogaus organizmui: antibakteriniu, priešuždegiminiu, antitromboziniu, vazodilataciniu 

veikimu, jie stabdo senėjimo procesus, veikia antimutageniškai ir priešvėžiškai[110]. 

 Flavonoidai pasižymi hepatoprotekciniu veikimu, kuris siejamas su antioksidacinėmis 

junginių savybėmis. Kvercetinas in vivo tyrimuose su gyvūnais slopina oksidacinį stresą ir jo 

sukeliamą kepenų ląstelių pažeidimą [37]. Taip pat flavonoidai, ypač kvercetinas, pasižymi 

antidiabetiniu veikimu. Tyrimuose su gyvūnais buvo nustatyta, kad kvercetinas skatina kalcio 

patekimą į kasos ląsteles ir taip stimuliuoja insulino išsiskyrimą [120].  Miricetinas, kvercetinas ir 

apigeninas slopina nuo natrio priklausomą gliukozės transportą ir taip mažina gliukozės absorbciją 

plonosiose žarnose [24].  

 Hiperglikemijai ir jos sukeltam oksidaciniam stresui pažeidus nervų sistemą, 

flavonoidai gali padėti išsaugoti ir pagerinti kognityvinę funkciją. Kvercetinas inhibuoja 

acetilcholinesterazę ir slopina oksidacinio streso žalą nervų sistemai [12].  
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 Vaistinėje ožragėje randama liuteolino, apigenino, kemferolio (aglikonų formoje) 

[16], mėlynžiedėje liucernoje yra randamas apigeninas (glikozidų formoje), kvercetinas, 

miricetinas, luteolinas, medikarpinas, kumestrolis [21]. 

Fitoestrogenai yra natūralios kilmės medžiagos sintetinamos beveik visuose 

pupiniuose augaluose [58]. Daugiausiai fitoestrogenų yra nustatoma sėklų ir šaknų žaliavose [100]. 

Šie junginiai yra selektyvūs estrogeno receptorių (α ir β) moduliatoriai. Fitoestrogenai yra 

naudojami menopauzės simptomams lengvinti, gali apsaugoti moteris nuo osteoporozės [7]. Taip 

pat jiems būdingas antioksidacinis veikimas [100]. Tyrimų su gyvūnais ir žmonėmis metu buvo 

įrodyta fitoestrogenų nauda cukrinio diabeto ir antsvorio gydymui. Fitoestrogenai gerina 

metabolinius procesus, skatina gliukozės homeostazę ir insulino sekreciją. Genisteinas ir daidzeinas 

slopina gliukozės pasisavinimą žarnyne [125]. Fitoestrogenai veikdami CNS, daro įtaką 

kognityvinei funkcijai, kuri kaip jau minėta anksčiau, gali būti pažeidžiama sergant cukriniu 

diabetu. Manoma, kad aktyvūs junginiai pakeičia ląstelių membranų pralaidumą ir taip didina 

neuronų jautrumą [99]. 

Pupinių šeimos augalai yra pagrindinis izoflavonų šaltinis [114, 125]. Izoflavonai yra 

fitoestrogenų rūšis [100]. Nustatyta, kad izoflavonai veikia estrogeniškai, mažina aterosklerozės, 

širdies ir kraujagyslių ligų riziką [42] ir naudojami pakaitinėje hormonų terapijoje, nes mažina 

menopauzės simptomus ir šiek tiek mažina sistolinį ir diastolinį kraujo spaudimą [129]. Sojos 

izoflavonai sumažina DNR oksidacijos žalą žmonėms. Šis poveikis siejamas su priešvėžiniu 

veikimu [100].  In vivo auglių tyrimo modeliuose buvo nustatytas uždegimą, angiogenezę ir 

metastazes  mažinantis fitoestrogenų poveikis [124]. 

Formononetinomalonilgliukozidas yra tipinis izoflavonoidas sutinkamas pupinių 

šeimos augaluose, randamas mėlynžiedės liucernos sėklų luobelėje [40]. Sojoje randama dvylika 

izoflavonų, kurie yra aglikonų ir/arba glikozidų formoje (daidzeinas, genisteinas, gliciteinas, 

genistinas, daidzinas, glicitinas) [29]. M. Sativa randami izoflavonai yra daidzinas ir genisteinas, 

gliciteino, formononetinas, prunetinas ir biochaninas A [32]. (3 Pav.) 

 Genisteinas ir daidzinas turi didžiausią poveikį žmogaus organizmui lyginant su kitais 

fitoestrogenais [100]. Šie junginiai pasižymi α– gliukozidazės aktyvumu ir mažina gliukozės 

absorbciją žarnyne. Genisteinas tiesiogiai veikia kasos β ląsteles, aktyvina cAMP/PKA signalinę 

kaskadą ir taip sukelia insulino sekreciją [24]. Be to, veikdamas kasos audiniuose genisteinas gali 

padėti išsaugoti kasos β ląstelių funkciją cukriniu diabetu sergantiems pacientams [12]. 
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3 Pav. Mėlynžiedėje liucernoje randami izoflavonai (A daidzinas, B genisteinas, C gliciteinas, D 
formononetinas, ir E biochaninas A). 

 

 

 Pagrindiniai pupinių šeimos augaluose randami aktyvieji komponentai yra fenoliniai 

junginiai, flavonoidai, izoflavonai. Šie junginiai pasižymi antioksidaciniu veikimu, kuris yra 

svarbus gydant cukrinį diabetą, jo komplikacijas, bei siekiant išsaugoti kasos β ląstelių funkciją. Be 

to, fenoliniai junginiai, flavonoidai, izoflavonai pasižymi α gliukozidazę slopinančiu poveikiu ir 

taip mažina gliukozės kiekį kraujyje [12, 24, 70]. 

  

 

5. Augalinių ekstraktų poveikio diabeto, diabeto komplikacijų ir 

hiperlipidemijos atvejams tyrimai 

 

Tyrimuose su gyvūnais nustatyta, kad sojos baltymai didina periferinių audinių 

jautrumą insulinui ir didina gliukozės toleranciją nevalgius [68]. Tuo tarpu, sojos izoflavonai didina 

nuo gliukozės koncentracijos priklausomą insulino atsaką [126], mažina hiperinsulinemiją esant 

nutukimui [93]. Sojos izoflavonai jungiasi prie peroksisomos proliferacijos aktyvintų  receptorių 

(PPAR), kurie yra siejami su insulino sekrecija. Sojos preparatų vartojimas moterims po 

menopauzės sumažina bendro ir pilvinio nutukimo riziką [126]. 

Sojos ekstraktas veikia insulino išsiskyrimą, mažina suriebėjusių kepenų išsivystymo 

riziką [Ascencio]. Gerai tirpių vandenyje sojos izoflavonų vartojimas skatina insulino sekreciją, 
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gerina glikemijos kontrolę, pasižymi antioksidaciniu poveikiu ir mažina cukrinio diabeto 

komplikacijų riziką. Nustatyta, kad vartojant sojos izoflavonus sumažėjo tiriamųjų pelių 

mirtingumas ir sergamumas katarakta [80].  

Sojos ekstraktų vartojimas mažina toksinį MTL poveikį aortos endotelio ląstelėms, 

lipidų peroksidaciją ir MTL atsparumą oksidacijai. Be to, sojos izoflavonai mažina aortos 

pažeidimą, sukeltą aterosklerozės [80]. Šis poveikis siejamas su antioksidacinėmis flavonoidų ir 

izoflavonų savybėmis [129]. Sojoje esantys izoflavonai yra dviejų formų: aglikonų ir glikozidų. 

Nustatyta, kad izoflavonų glikozidai yra geriau ir didesniais kiekiais absorbuojami, nei aglikonai, 

todėl turi didesnį poveikį širdies ir kraujagyslių ligų profilaktikoje [68]. 

Vaistinė ožragė pasižymi gliukozės koncentraciją kraujyje mažinančiu veikimu. 

Galimas Trigonella foenum-graecum L. antidiabetinis veikimas buvo nustatytas in vivo. Vaistinė 

ožragė aktyvuoja insulino poveikį kepenų ląstelėse ir adipocituose [123]. Tyrimo metu buvo 

nustatyta, kad vaistinės ožragės ekstraktų vartojimas sukelia nuo laiko priklausomą postprandinės 

glikemijos lygio mažėjimą, tačiau nedaro įtakos insulino sekrecijai. Šis poveikis buvo vienodai 

efektyvus lyginant su glibenklamidu [43]. Hipoglikeminis vaistinės ožragės veikimas nustatytas ir 

tyrimuose su žmonėmis. Ekstraktai mažina postprandinės gliukozės lygį, bei HbA1c [19]. Vienas iš 

antidiabetinį poveikį turinčių junginių – 4-hidroksisoleucinas, yra randamas vaistinės ožragės 

lapuose ir sėklose [102].  

Vaistinių medžiagų derinys, esantis sėklose, iš kurių buvo pašalinti riebalai, 

(baltymai, saponinai, skaidulinės medžiagos) stimuliuoja insulino gamybą ir/ar išsiskyrimą kasos β 

ląstelėse ir aktyvina gliukoneogenezę [121], o skaidulinės medžiagos gali sumažinti  gliukozės 

absorbciją žarnyne [115]. Steroidiniai saponinai iš Trigonella foenum graecum L. pasižymi 

antioksidaciniu, cholesterolio kiekį mažinančiu ir antidiabetiniu veikimu. [19]. Polifenoliniai 

junginiai randami Trigonella foenum-graecum L. turi hepatoprotekcinių savybių [34, 75]. 

Vaistinės ožragės ekstraktų vartojimas taip pat gali padėti išvengti cukrinio diabeto 

komplikacijų. Augalas pasižymi antioksidaciniu ir priešuždegiminiu veikimu ir dėl šios priežasties 

jo vartojimas padėjo atkurti inkstų funkciją diabetu sergančioms pelėms. Sumažėjo ne tik gliukozės 

kiekis, bet ir šlapalo, kreatinino ir interleukino–6 koncentracija [105].  

Kitas perspektyvus, turintis antidiabetinių savybių, pupinių šeimos augalas yra 

baltažiedis lubinas. Vandeninis L. albus ekstraktas didina insulino lygį kraujo plazmoje. Taip pat 

ekstraktas gerina kasos β ląstelių funkciją ir didina receptorių jautrumą insulinui [59]. Baltažiedžio 

lubino baltymai pasižymi antilipideminiu veikimu. Bioaktyvūs baltažiedžio lubino peptidai veikia 

fermentus ir skatina lipidų metabolizmą. Taip pat augalas pasižymi hepatoprotekciniu veikimu, nes 

mažina riebalų kaupimąsi adipocituose [49].  



21 
 

6. Mėlynžiedės liucernos morfologija ir veikliosios medžiagos 

 

 Mėlynžiedė liucerna yra daugiametis pupinių šeimos augalas. Jos sudėtiniai trilapiai  

ar daugialapiai lapai pražanginiu būdu auga ant vertikalaus stiebo. Liucerna pasižymi stipria 

liemenine šaknimi, turinčia daug  šoninių šaknų, kurios įsiskverbusios giliai į dirvožemį sudaro 

šaknų sistemą [21, 142]. Stiebai gana stori, statūs, apvalūs arba keturbriauniai, šakoti [142]. Stiebų 

aukštis įvairuoja nuo 60 cm iki 1 m aukščio. Žiedai būna įvairių spalvų. Labiausiai paplitusios 

liucernos su baltais žiedais, tačiau taip pat gali būti violetinės, geltonos spalvos žiedai. Po 

apdulkinimo žiedai suformuoja spiralės formos sėklų ankštis [21]. Sėklos inkstiškos, šiek tiek 

deformuotos, geltonos, rudos arba rausvai gelsvos [142]. 

 Mėlynžiedė liucerna kaupia daug aktyvių junginių, pradedant fenoliniais junginiais. 

M. sativa buvo nustatytos fenolinės rūgštys: p-hidroksibenzoinė rūgštis, vanilino rūgštis, p-

kumarino, ferulino, salicilo, tanino ir kofeino rūgštys [91]; flavanoidai: apigeninas gklikozidų 

formoje [21], flavonai: tricino ir 3‘-O-metiltricetino glikozidai [21]. Taip pat randama saponinų: 

sojasapogenolis B, medikageninė rūgštis, hederageninas [53], kumarinų, organinių rūgščių, L– 

kanaverino, sočiųjų ir polinesočiųjų riebalų rūgščių [26, 53, 67]. Randama baltymų (histonai, L– 

lizinas, L– argininas, asparto rūštis, gliutamo rūgštis, egzogeninės rūgštys), ypač liucernos lapuose 

[104].Vandeniniuose ir alkoholiniuose ekstraktuose nustatomi M. Sativa izoflavonai: glikozidai 

(daidzinas ir genisteinas) ir aglikonai (daidzeinas, gliciteino, genisteinas, formononetinas, 

prunetinas ir biochaninas A), kumestrolis [32]. Taip pat randama vitaminų: A, B1, B2, B3, B5, B6, 

B9, C, D, E, K ir kt., mineralinių medžiagų: kalcio, magnio, mangano, geležies, cinko, kalio, 

chromo, aliuminio, seleno ir kt. [53] 

 

4 Pav. Mėlynžiedė liucerna (Medicago sativa)[143] 
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7. Mėlynžiedės liucernos panaudojimas 

Mėlynžiedė liucerna naudojama tradicinėje medicinoje CNS, virškinimo sistemos 

sutrikimams gydyti, apetitui gerinti, esant padidėjusiam cholesterolio kiekiu, sergant cukriniu 

diabetu. [13, 21] Suaugusiems rekomenduojama vartoti 5-10 ml etanolinio (1:1 25% etanolis)  

mėlynžiedės liucernos ekstrakto tris kartus per dieną [13].  

Tyrimuose su gyvūnais buvo įrodyta, kad liucernos ekstraktas mažina hiperglikemijos 

lygį [117]. Vandeninis liucernos ekstraktas didina 2–deoksigliukozės transportą, gliukozės 

oksidaciją, gliukozės virtimą glikogenu [56, 121]. Taip pat liucernos ekstraktų vartojimas mažina 

hipoinsulineminį poveikį, kasos β ląstelių destrukciją ir lėtina cukrinio diabeto vystymąsi [103, 117] 

Ypač efektyvus M.sativa ir L.albus vandeninių ekstraktų mišinio vartojimas, kuris žymiai padidina 

kasos β ląstelių skaičių [59].  

Tiriant diabetu sergančias peles buvo pastebėta, kad vandeninis mėlynžiedės liucernos 

sėklų ekstrakto vartojimas nedaro įtakos insulino sekrecijai, tačiau daro įtaką insulino receptorių 

jautrumui [59]. Tuo tarpu tyrimo su vandeniniu liofilizuotu  M. sativa sėklų ekstraktu buvo 

nustatyta, kad yra didinamas insulino kiekis kraujo plazmoje in vivo, bei mažinamas periferinių 

audinių rezistentiškumas insulinui [43]. Be to, liofilizuotas vandeninis ekstraktas pasižymi ir 

hepatoprotekciniu veikimu. Hepatoprotekcinis poveikis siejamas su liucernos antioksidacinėmis 

savybėmis [8]. Taip pat buvo nustatytas padidėjęs limfocitų skaičius ir buvo stimuliuojamas  

imuninis atsakas, kuris yra sumažėjęs sergant diabetu [59].  

Ekstraktas iš liucernos lapų ir šaknų turi cholesterolio kiekį mažinantį poveikį. Tyrimų 

metu buvo nustatyta, kad liucerna aktyvina kepenų lipazes ir taip skatina lipidų metabolizmą [66]. 

Poveikis buvo patvirtintas tyrimuose su žmonėmis ir gyvūnais. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad 

cholesterolio koncentraciją veikia mėlynžiedėje liucernoje randami saponinai. Taip pat buvo 

nustatytas jų veikimo mechanizmas, kuris apima cholesterolio biosintezę, pasisavinimą ir 

padidėjusią ekskreciją kepenyse [15]. Tyrime buvo naudojamas išgrynintas saponinų mišinys, 

kuriame buvo azukisaponino V ir sojasaponino I. Išgrynintas saponinų mišinys mažina bendrą 

cholesterolio, triacilglicerolio, MTL, DTL kiekį kraujo plazmoje.  

Liucernos ekstraktas, kuriame yra fitoestrogenų, mažina toksinį MLT poveikį aortos 

endotelio ląstelėms. Šis poveikis lyginant su sojos ekstraktų vartojimu yra mažesnis. Askorbo 

rūgštis veikia sinergistiškai su flavonoidais ir izoflavanoidais, sustiprina sojos ir liucernos ekstraktų 

antioksidacinį veikimą, todėl reikalinga mažesnė fitoestrogenų koncentracija [129]. Be to, gydymas 

mėlynžiedės liucernos ekstraktu turi teigiamą įtaką suvartojamo maisto kiekiui ir svoriui diabetu 

sergančioms pelėms ir šis poveikis yra vienodas lyginant su metforminu [15]. Ekstraktas mažina su 
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kūno masę ir polidipsiją (liguistai padidėjusį troškulį) [117]. Metanolinio ekstrakto vartojimas 

pasižymi neuroprotekciniu veikimu. Antioksidacinės mėlynžiedės liucernos ekstraktų savybės 

padeda sumažinti smegenų išemijos riziką. Poveikis pasireiškia, dėl antioksidantų slopinamos 

abipusės miego arterijos okliuzijos  [21].  

Nefropatija yra viena iš cukrinio diabeto komplikacijų. Nefropatija prasideda inkstų 

hipertrofija dėl baltymų sintezės padidėjimo. Jos metu padidėja inkstų tūris ir svoris. 

Streptozotocinu sukėlus diabetą pelėms jau po kelių savaičių pasireiškia intersticinio audinio ir 

glomerulų hipertrofija [88]. Analizuojant histopatologinius inkstų pokyčius, buvo nustatyta, kad 

ekstrakto vartojimas užkirto kelią vidutinio bendro inkstų tūrio, bendro žievės ir šerdies tūrio, 

bendro glomerulų kiekio pokyčiams. Ekstraktas turi trumpalaikį nefropatijos prevencijos ir žymų 

hiperglikemiją slopinantį poveikį diabetu sergančioms pelėms [88]. Kito tyrimo metu taip pat buvo 

įrodytas teigiamas mėlynžiedės liucernos ekstraktų poveikis cukrinio diabeto komplikacijoms. Buvo 

pastebėta, kad saponinai mažina aortos, kepenų ir inkstų audinių patologinius pokyčius [17]. 

Liucernos ekstraktai pasižymi biologiniu poveikiu, tinka vartoti sergant cukriniu 

diabetu, hiperlipidemija, esant cukrinio diabeto komplikacijoms ir kt. Amerikoje šio augalo 

vartojimas yra pripažintas saugiu (angl. GRAS– generally recognised as safe). Šio augalo sudėtyje 

yra kanavanino (nebaltyminės amino rūgšties), kuri gali suaktyvinti žmogaus imuninę sistemą ir 

todėl gali pasireikšti raudonosios vilkligės sindromas. Liucernos ekstraktų vartojimo turėtų vengti 

žmonės alergiški šiam augalui, kuriems yra anksčiau pasireiškęs raudonosios vilkligės sindromas, 

taip pat moterys nėštumo ir žindymo laikotarpiu [13, 17, 21]. 
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II.  EKSPERIMENTIN Ė DALIS  

 

1. Objektas – tiriamos žaliavos 

 Tyrimo metu buvo tiriamos dvi mėlynžiedės liucernos (lot. Medicago sativa L.) 

lietuviškos veislės: Malvina ir Birutė. Birutė – standartinė mėlynžiedžių liucernų veislė Lietuvoje, 

1998 m. įrašyta į Nacionalinį augalų veislių sąrašą. [137] Malvina veislė sukurta Lietuvos 

žemdirbystės institute, kryžminant kloną 62/82 su liucernų Žydrūnė, Birutė, Vella ir Radius 

veislėmis. Malvinos veislė 2006 m. įrašyta į Nacionalinį augalų veislių sąrašą [3, 137]. 

 Liucernos kolekcija buvo įrengta 2012 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre, 

Žemdirbystės instituto bandymų laukuose (Kėdainių rajone). Kolekcija pasėta 2012 m. birželio 

mėn. Kiekvienos veislės buvo tiriama lapų, žiedų, stiebų, sėklų ir visos augalo biomasės žaliavos. 

Žaliavos buvo renkamos skirtingu metu, skirtinguose vegetacijos tarpsniuose. (1 lentelė ) Surinkta 

žaliava nuplauta vandentiekio vandeniu, po to nuskalauta distiliuotu vandeniu ir pernešta ant 

filtravimo popieriaus. Žaliava buvo susmulkinta, 15 min. džiovinama džiovinimo krosnyje 105°C 

temperatūroje ir persijota per 1 mm sietus. Tuomet dalis žaliavos toliau buvo džiovinama 

džiovinimo krosnyje 65±5 °C, o dalis liofilizuota. Liofilizacija – tai žaliavos apdorojimo metodas, 

kai džiovinant šaltyje vyksta dehidratacija ir vanduo yra pašalinamas iš žaliavos vykstant ledo 

sublimacijos procesui [39]. Liofilizuotos žaliavos kokybę gali paveikti drėgmė bei sąlytis su oru. 

Žaliavos turi būti supakuotos taip, kad jos neturėtų sąlyčio su oru ir drėgme [62]. 

 

1 lentelė Žaliavos rinkimo data, vegetacijos fazė ir džiovinimo būdas. 

Rinkimo data Vegetacijos 

tarpsnis 

Žaliava Džiovinimo 

būdas 

2013 m. (birželio 6-

14d.) 

žydėjimo Birutės ir Malvinos veislių sėklų 

ir visos augalo biomasės žaliavos 

džiovinimo 

krosnyje 65±5 ◦C 

2014 m. (birželio 6-

14d.) 

žydėjimo Birutės ir Malvinos veislių lapų, 

žiedynų, stiebų ir visos augalo 

biomasės žaliavos. 

džiovinimo 

krosnyje 65±5 ◦C 

 

2014 m. (rugsėjo 2d.) krūmijimosi Birutės ir Malvinos veislių visos 

augalo biomasės žaliavos 

džiovinimo 

krosnyje 65±5 ◦C 

ir liofilizacija 
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2. Meteorologinės žaliavų auginimo sąlygos 

 

 2013 m. gegužės mėnesio vidutinė paros oro temperatūra (16 °C) buvo 4 °C aukštesnė 

už daugiametį vidurkį. Kritulių iškrito (49,6 mm). Šilti mėnesio orai sąlygojo spartų augalų 

vystymąsi. Birželio mėnesio orai taip pat buvo šilti, vidutinė paros temperatūra buvo 18,6 °C. 

Krituli ų iškrito 49,6mm [140]. (Pav. 5, Pav. 6) 

 2014 m. meteorologinės sąlygos nebuvo palankios augalams augti ir vystytis. 

Balandžio mėn. buvo šiltesnis ir sausesnis nei įprastai: vidutinė mėnesio oro temperatūra (8,9 °C) 

buvo 3 °C didesnė nei daugiametis vidurkis, o kritulių (27,1 mm) buvo beveik 10 mm mažiau už 

daugiametį vidurkį. Daugiausiai kritulių iškrito I dešimtadienį (22,3 mm), II dešimtadienį lijo 

mažai, o III dešimtadienį kritulių visai nebuvo. Mažas kritulių kiekis lėmė ženklų dirvos drėgmės 

atsargų sumažėjimą viršutiniuose sluoksniuose [141]. 

 Gegužės mėn. vidutinė paros temperatūra (13 °C) buvo artima daugiamečiam 

vidurkiui, tačiau kritulių (75,8 mm) iškrito 45% daugiau už daugiametį vidutinį jų kiekį. Birželio 

mėn. orai nedaug nukrypo nuo daugiamečio vidurkio – buvo 1,3 °C vėsiau nei įprastai (14,4 °C), 

kritulių kiekis (65,8 mm) buvo artimas daugiamečiam vidurkiui. Liepos mėnuo buvo neįprastai 

karštas, vidutinė paros temperatūra (20°C) buvo 3,3 °C aukštesnė už daugiametį vidurkį. Liepos 

mėnesį iškrito 69,1 mm kritulių. Rugpjūtis taip pat buvo karštesnis nei įprastai: vidutinė mėnesio 

oro temperatūra (17,6 °C) buvo 2,3 °C aukštesnė už daugiametį vidurkį. Rugpjūčio mėnesį iškrito 

111,2 mm kritulių [141]. (Pav. 5, Pav. 6) 

 

5  Pav. Vidutinė paros temperatūra 2013 m. ir 2014 m. Dotnuvoje. 
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6 Pav. Vidutinis mėnesio kritulių kiekis (mm) 2013 m. ir 2014 m. Dotnuvoje 

 

3. Medžiagos ir tirpikliai 

 

Etanolis 96,3 (v/v), UAB Stumbras, Lietuva 

Folin– Ciocalteu tirpalas; 50 % – 500 ml, Sigma, Šveicarija 

Na2CO3 bevandenis 1 kg; analitinio švarumo, Sigma– Aldrich, Prancūzija 

Galo rūgštis monohidridas, Sigma– Aldrich, Kinija 

Rutinas (99%), Sigma, Vokietija 

Acto rūgšties (ledinė) 99,8%, Ph.Eur. ISO, analitino švarumo 1 l/pak, Carl Roth, Vokietija 

AlCl 3×6H2O; analitinio švarumo, 1000g, Carl Roth, Vokietija 

Heksametilentetraminas; analitinio švarumo, Sigma– Aldrich, Kinija 

DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazilo), Sigma-Aldrich, Vokietija 

Ferozinas (ferrozine monosodium salt); skirtas spektrofotometrinei Fe detekcijai (≥97%),  

Fluka analythical, JAV 

FeCl2  99,5%, Alfa Aesar, Vokietija 
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4. Naudota aparatūra 

Spektrofotometras Genesys 2, Thermo Spectronic, Spestronic instruments, JAV; 

Ultragarsinė vonelė Elma S40H (U= 230V, V=40Hz) Elmasonic, Vokietija; 

Purtyklė IKA KS 130 Basic, IKA-WERKE, Vokietija. 

 

5. Ekstrakcijos sąlygų nustatymas 

 

 Tyrimo metu buvo siekiama nustatyti optimalias ekstrakcijos sąlygas. Norint išgauti 

maksimalų fenolinių junginių kiekį buvo tiriami pasirinkti rodikliai: etanolio koncentracija, 

ekstrakcijos temperatūra ir ekstrakto veikimo ultragarsu laikas.  

 Pirmiausia, buvo tiriama ekstrahento įtaka fenolinių junginių kiekiui žaliavose. Buvo 

pasirinkta tirti keturias etanolio koncentracijas: 50% V/V, 60% V/V, 70% V/V, 80% V/V. Buvo 

paruošti ekstraktai naudojant skirtingų koncentracijų etanolį ir išmatuotas ekstraktų suminis 

fenolinių junginių kiekis. Nustatyta, kad didžiausias fenolinių junginių kiekis aptinkamas žaliavas 

ekstrahuojant 70% V/V etanoliu. (7 Pav.) 
 

 

 

7 Pav. Fenolinių junginių kiekio priklausomybė nuo ekstrakcijai paudoto etanolio 
koncentracijos 
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 Tyrime buvo pasirinkta tirti tris galimas ekstrakcijos temperatūras: kambario 

temperatūra (18°C), 30 ◦C, 60 ◦C. Buvo tiriami du veikimo ultragarsu laikai: 10 min ir 15 min. 

Pagaminus skirtingus ekstraktus buvo išmatuotas fenolinių junginių kiekis.  

 Tiriant pasirinktos žaliavos ekstrakcijos sąlygas, didžiausias fenolinių junginių kiekis 

(7,05 mg/g) buvo nustatytas ekstraktuose, kurie buvo ultragarsu veikiami 15min, esant 60◦C. (8 

Pav.) 

 

 

 

8 Pav. Fenolinių junginių kiekio priklausomybė nuo temperatūros ir veikimo ultragarsu 
laiko 

 

 

 Spektrofotometras pakankamai tiksliai matuoja šviesos pralaidumą tarp 10 ir 90 proc., 

kai absorbcija yra atitinkamai 0,046 ir 1,000 [4]. Buvo matuojama skirtingų ekstraktų absorbcija. 

Nustatyta, kad geriausiai anksčiau aptartą sąlygą tenkina 1:200 ekstrakto praskiedimas, todėl jis 

pasirinktas ekstraktų gamybai (2 lentelė) 

 

2 lentelė  Absorbcija, esant įvairiems praskiedimams 

PRASKIEDIMAS ABSORBCIJA 

1:20 2,46 

1:50 2,15 

1:100 1,54 

1:200 0,438 
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6. Ekstraktų gamyba 

 

 1 g susmulkintos augalinės žaliavos dedama į stiklinę kolbą, užpilama 200 ml 70% 

V/V etanoliu, kolba užkemšama kamščiu. Ekstrakcija vykdoma ultragarso vonelėje (Elmasonic 

S40H (U= 230V, V=40Hz), Elma, Vokietija), 60◦C temperatūroje, ultragarsu veikiant 15 min. Gauti 

ekstraktai perfiltruojami per etanoliu sudrėkintus popierinius filtrus du kartus ir laikomi tamsaus 

stiklo buteliukuose, tamsioje vietoje kambario temperatūroje. 

 

 

7. Suminio fenolinių junginių nustatymas spektrofotometriniu metodu 

 Bendras fenolinių junginių kiekis buvo nustatomas spektrofotometriniu metodu, 

naudojant Folin– Ciocalteu reagentą [26, 27, 83, 87]. 1 ml tiriamo ekstrakto sumaišoma su 5 ml 0,2 

N Folin– Ciocalteu reagento ir 4 ml 7,5% (m/V) Na2CO3 tirpalo. Optinis tankis buvo matuotas 

spektrofotometru (Spectronic Gynesis 2, Spectronic instruments, JAV), esant šviesos bangos ilgiui 

765 nm, palyginamasis tirpalas – išgrynintas vanduo. Gautą rezultatą pagal kalibracinę kreivę 

įstačius į formulę, randamas suminis fenolinių kiekis augalinėje žaliavoje, kuris išreiškiamas galo 

rūgšties ekvivalentais (mg galo rūgšties/ 100g bandinio).  

 Galo rūgšties kreivė (10 Pav.) buvo sudaroma paruošiant etaloninius galo rūgšties 

tirpalus 70% etanolyje. Ruošiami 0,35; 0,175; 0,0875; 0,04375; 0,021875; 0,010938 mg/ml 

koncentracijų tirpalai. 1ml atitinkamos koncentracijos galo rūgšties tirpalo sumaišomas su 5ml 

Folin-Ciocalteu reagento ir 4ml natrio karbonato tirpalo. Po 90 min. matuojamas optinis tankis, 

esant šviesos bangos ilgiui 765 nm, palyginamasis tirpalas išgrynintas vanduo. 

� = 	
���

�
 

 

C – fenolinių junginių kiekis, išreikštas galo rūgšties ekvivalentais, mg/g;  

c – galo rūgšties koncentracija, nustatyta pagal kalibravimo kreivę, mg/ml;  

V – tiriamojo ekstrakto tūris, ml;  

m – ekstrakcijai paimto augalinio mėginio masė, g. 
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 Ekstraktų UV šviesos absorbcija buvo matuojama praėjus 30min, 60min, 90min po 

reagentų supylimo, esant 765 nm šviesos bangos ilgiui. Praėjus 90min, buvo pasiekiama didžiausia 

absorbcija ir šis rezultatas buvo naudojamas fenolinių junginių kiekio nustatymui (9 Pav.). 

 

9 Pav. Fenolinių junginių kiekio priklausomybė nuo absorbcijos matavimo laiko po reagentų 
supylimo. 

 

10 Pav. Kalibracinė galo rūgšties kreivė 
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8. Suminio flavonoidų kiekio nustatymas spektrofotometriniu metodu 

 

 Suminis flavonoidų kiekis nustatomas tiriamąjį ekstraktą veikiant aliuminio chlorido ir 

heksametilentetramino tirpalais, acto rūgštimi parūgštintoje terpėje. Duomenys įvertinami gautą 

absorbcijos koeficiento dydį lyginant su rutino etaloninio tirpalo absorbcijos koeficientu.  

 Tiriamas tirpalas ruošiamas į 25 ml matavimo kolbą įpilant 1 ml (1:200) etanolinio 

ekstrakto, 10 ml 96% etanolio, 0,5 ml 33% acto rūgšties tirpalo, 1,5 ml 10% aliuminio chlorido 

tirpalo 2 ml 5 % heksametilentertamino tirpalo. Kolbos turinys skiedžiamas išgrynintu vandeniu iki 

žymės, sumaišoma. Praėjus 30 min matuojamas absorbcijos dydis ir lyginamas su palyginamuoju 

tirpalu, esant 407 nm bangos ilgiui. 

 Palyginamasis tirpalas ruošiamas į 25 ml matavimo kolbą, įpilant 1 ml etanolinio 

ekstrakto, 10 ml 96 % etanolio, 0,5 ml 33 % acto rūgšties tirpalo  ir kolbos turinį praskiedus 

išgrynintuoju vandeniu iki žymės.  

 Etaloninio, tiriamojo ir palyginamojo rutino tirpalo paruošimas vykdomas vietoje 10 

ml ekstrakto pilant 1 ml etaloninio rutino tirpalo. Etanolinis rutino tirpalas ruošiamas 0,05 g 

tirpinant etanolyje 100 ml matavimo kolboje [48]. 

Flavonoidų suminis kiekis, perskaičiuotas rutinu ir išreikštas mg/g: 

 

�� × 
 × �

� × 
� × ��

 

 

mR – rutino masė g, panaudota etanoliniam rutino tirpalui ruošti. 

A – augalinio ekstrakto tiriamojo tirpalo absorbcijos dydis. 

V – augalinio ekstrakto tūris, ml. 

m – augalinio bandinio masė g, sunaudota ekstraktui paruošti. 

AR– etaloninio rutino tirpalo absorbcijos dydis. 

VR– etaloninio rutino tirpalo tūris, ml. 
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9. Antiradikalinio aktyvumo nustatymas fotometriniu DP PH radikalų 

surišimo metodu 

 

 Antiradikalinio aktyvumo įvertinimui taikomas elektronų perdavimo reakcijomis 

pagrįstas DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazilo) radikalų surišimo metodas [76]. Kiekvieną dieną 

ruošiamas šviežias DPPH 6×10-5 M DPPH tirpalas ir laikomas tamsaus stiklo butelyje 

apsaugančiame nuo saulės spindulių. 50µl tiriamo etanolinio ekstrakto sumaišoma 1 cm kiuvetėje 

su 2ml 6×10-5 M DPPH tirpalu 96,3% (V/V) etanolyje. Tuščias bandinys paruošiamas su 50 µl 70% 

(V/V) etanoliu. Spektrofotometru išmatuojamas mėginių absorbcijos dydžio mažėjimas 515 nm 

bangos ilgyje, kol pasiekiama absorbcijos pusiausvyra, t.y. po 30 min. Šis laikas buvo nustatomas 

eksperimentiškai matuojant ekstraktų absorbcijos dydžio mažėjimą kas minutę. Buvo nustatyta, kad 

po 30 min, pasiekiama reakcijos pusiausvyra. (11 Pav.) 

Antiradikalinis augalinių ekstraktų aktyvumas išreiškiamas surištų DPPH radikalų 

procentais. 

 DPPH surišimas = [(AB –Aa)/AB] × 100% 

AA – bandinio su tiriamuoju ekstraktu absorbcijos dydis (po 30 min.). 

AB – tuščio bandinio absorbcijos dydis (t = 0 min.) 

 

 

11 Pav. Antiradikalinio aktyvumumo priklausomybė nuo reakcijos laiko 
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10.  Chelatinio aktyvumo nustatymas fotometriniu Fe2+ surišimo metodu 

 

 Chelatinis aktyvumas buvo nustatomas remiantis fotometriniu Fe2+ surišimo metodu 

[90], atlikus kelias tyrimo modifikacijas ir pritaikius jį savo tyrimui. Fenolinių junginių 

antioksidacinės savybės priklauso nuo jiems būdingo gebėjimo surišti pereinamųjų metalų (Fe2+, 

Cu2+) jonus. Chelatinės ekstraktų savybės įvertinamos matuojant Fe (II) ir ferozino komplekso 

absorbcijos sumažėjimą esant 562 nm bangos ilgiui. Į 1 ml tiriamojo ekstrakto įdedama 50 µl 2mM 

FeCl2 tirpalo, sumaišoma. Reakcija inicijuojama įdėjus 0,2 ml 5 mM ferozino tirpalo. Gerai 

sumaišoma ir paliekama 10 min. kambario temperatūroje. Po to, spektrofotometru išmatuojamas 

reakcijos mišinio absorbcijos dydis, esant 562 nm bangos ilgiui. Tuščias bandinys paruošiamas į 1 

ml etanolio įdedant tokį patį kiekį FeCl2 ir ferozino tirpalų. Fe2+ jonų surišimas išreiškiamas 

procentais: 

 

Fe2+ surišimas = [(Ab – Aa)/Ab] × 100% 

 

Aa – bandinio su tiriamuoju ekstraktu absorbcijos dydis (po 30 min.). 

Ab – tuščio bandinio absorbcijos dydis (t = 0 min.) 

 

 

11. Statistinė analizė 
 

 Kiekvienas bandymas buvo atliekamas tiriant tris ekstraktus ir bandymą kartojant tris 

kartus. Rezultatai buvo apdorojami naudojant „MS Excel 2013“ ir „SPSS 20.0“ statistinio paketo 

programas. Pateikiamas rezultatų vidurkis su standartine paklaida ± SD. Statistinė analizė atlikta 

pagal Stjudento T testą, kur reikšmės p < 0,05 buvo laikomos reikšmingomis. 
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III.  REZULTATAI  

 

 

1. Palyginamoji suminio fenolinių junginių kiekio mėlynžiedės liucernos 

žaliavose analizė 

 

 Tiriant fenolinių junginių kiekį Birutės veislės žaliavose, surinktose 2014 m. žydėjimo 

tarpsnyje, didžiausias fenolinių junginių kiekis buvo nustatytas žiedynų žaliavoje (19,19±1,48 

mg/g). Lapuose nustatyta 9,74±1,44 mg/g. Nežymiai mažesnis fenolinių junginių kiekis nustatytas 

visos augalo biomasės žaliavoje (8,44±2,07 mg/g). Stiebuose nustatytas mažiausias fenolinių 

junginių kiekis (2,05±0,43 mg/g). Sėklų žaliavoje, surinktoje 2013 m. žydėjimo tarpsnyje nustatytas 

nežymiai didesnis fenolinių junginių kiekis (9,93±3,02 mg/g) nei 2014 m. žydėjimo tarpsnyje lapų 

žaliavoje (9,74±1,44 mg/g). (12 Pav.) 

 

 

 

12 Pav. Suminis fenolinių junginių kiekis Birutės veislės žaliavose, surinktose žydėjimo tarpsnyje 
(2014 m.) ir sėklose, surinktose 2013 m. (p < 0,05) 

 

 Tiriant Malvinos veislės žaliavas, surinktas 2014 m. žydėjimo tarpsnyje, didžiausias 

fenolinių junginių kiekis buvo nustatytas žiedynų žaliavoje (21,33±3,43 mg/g). Mažesnis fenolinių 
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junginių kiekis buvo aptiktas lapų žaliavoje (9,98±1,55 mg/g). Visos augalo biomasės žaliavoje 

buvo nustatyta 7,28±0,79 mg/g. Stiebuose nustatytas mažiausias fenolinių junginių kiekis 

(2,72±0,52 mg/g). Sėklų žaliavoje, suriktoje 2013 m. žydėjimo tarpsnyje nustatytas šiek tiek 

didesnis fenolinių junginių kiekis (12,93±0,85 mg/g) nei lapų žaliavoje. (13 Pav.) 

 

 

13 Pav. Suminis fenolinių junginių kiekis Malvinos veislės žaliavose, surinktose žydėjimo 
tarpsnyje (2014 m.) ir sėklose, surinktose 2013 m. (p < 0,05) 

Lyginant fenolinių junginių kiekį skirtingose mėlynžiedės liucernos veislių žaliavose, 

nustatytas nedidelis skirtumas tarp veislių. Malvinos veislės lapų, žiedynų, stiebų ir sėklų žaliavose 

nustatytas  nežymiai didesnis fenolinių junginių kiekis. (14 Pav.) 

 

14 Pav. Suminis fenolinių junginių kiekis (mg/g) Birutės ir Malvinos veislių žaliavose, surinktose 
žydėjimo tarpsnyje (2014 m.) ir sėklose, surinktose 2013 m. (p < 0,05) 
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 Lyginant Birutės veislės visos augalo biomasės žaliavose esančių fenolinių junginių 

kiekį, nustatyta, kad 2013 m. žydėjimo tarpsnyje surinktoje žaliavoje aptinkamas mažesnis fenolinių 

junginių kiekis (5,42±0,7 mg/g) lyginant su 2014 m. žydėjimo tarpsnyje surinkta žaliava, kurioje 

randama 8,44±2,08 mg/g. 2014 m. žydėjimo tarpsnyje surinktoje žaliavoje aptinkamas didesnis 

fenolinių kiekis (8,44±4,08 mg/g) nei žaliavoje surinktoje tų pačių metų krūmijimosi tarpsnyje, 

džiovintoje 65±5 °C (7,48±1,31 mg/g). Lyginant 2014 m. krūmijimosi tarpsnyje surinktas žaliavas 

džiovintas skirtingais metodais nustatytas nedidelis fenolinių junginių kiekio skirtumas (džiovintoje 

65±5°C 7,48±1,31 mg/g, o liofilizuotoje žaliavoje 7,30±0,67 mg/g). (15 Pav.) 

 

 

15 Pav. Suminis fenolinių junginių kiekis (mg/g) Birutės veislės visos augalo biomasės žaliavose. 
(p < 0,05) 

 

 Lyginant Malvinos veislės visos augalo biomasės žaliavose esančių fenolinių junginių 

kiekį, nustatyta, kad 2013 m. žydėjimo tarpsnyje surinktoje žaliavoje buvo rastas mažesnis fenolinių 

junginių kiekis (5,14±0,72 mg/g) nei 2014 m. žydėjimo tarpsnyje surinktoje žaliavoje (7,28±0,79 

mg/g). 2014 m. žydėjimo tarpsnyje surinktoje žaliavoje aptinkamas nežymiai mažesnis fenolinių 

junginių kiekis  (7,28±0,79 mg/g) nei krūmijimosi tarpsnyje surinktoje žaliavoje (7,48±0,79 mg/g). 

Lyginant 2014 m. krūmijimosi tarpsnyje surinktas žaliavas, nustatytas nedidelis fenolinių junginių 

kiekio skirtumas tarp žaliavos džiovintos 65±5°C temperatūroje (7,48±0,79 mg/g) ir liofilizuotos 

žaliavos (7,51±0,73 mg/g). (16 Pav.) 
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16 Pav. Suminis fenolinių junginių kiekis (mg/g) Malvinos veislės visos augalo biomasės 
žaliavose (p< 0,05) 

 

Lyginant visos augalo biomasės žaliavose esančių fenolinių junginių kiekį, nustatytas 

nedidelis skirtumas tarp Birutės ir Malvinos veislių žaliavų. Birutės veislės žaliavose 2013 m. 

žydėjimo tarpsnyje, 2014 m. žydėjimo tarpsnyje nustatytas šiek tiek didesnis suminis fenolinių 

junginių kiekis. 2014 m. krūmijimosi tarpsnyje surinktoje žaliavoje, džiovintoje 65±5 °C nustatytas 

toks pats fenolinių junginių kiekis abejose veislėse, o liofilizuotoje žaliavoje Malvinos žaliava 

pasižymėjo šiek tiek didesniu fenolinių junginių kiekiu. (17 Pav.) 

 

17 Pav. Suminis fenolinių junginių kiekis ( mg/g) Birutės ir Malvinos veislių žaliavose (p < 0,05) 
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2. Suminio flavonoidų kiekio mėlynžiedės liucernos žaliavose palyginamoji 

analizė 

 

 Birutės veislės žiedynų žaliavoje nustatytas didžiausias flavonoidų kiekis (18,61±1,79 

mg/g). Sėklose, surinktose 2013 m. žydėjimo tarpsnyje buvo nustatytas nežymiai didesnis 

flavonoidų kiekis (8,32±1,67 mg/g) nei 2014 m. žydėjimo tarpsnyje surinktoje lapų žaliavoje 

(7,98±1,06 mg/g). Viso augalo biomasės žaliavoje nustatyta 4,29±1,38 mg/g flavonoidų. 

Mažiausias kiekis buvo nustatytas stiebų žaliavoje (1,84±0,59 mg/g). (18 Pav.) 

 

 

 

18 Pav. Suminis flavonoidų kiekis (išreikštas rutino mg/g) Birutės veislės žaliavose  (p < 0,05) 

 

 Tiriant Malvinos veislės žaliavas, didžiausias flavonoidų kiekis buvo nustatytas 

žiedynų žaliavoje (20,54±2,13 mg/g). Lapų žaliavoje nustatytas flavonoidų kiekis (9,06±1,41 mg/g) 

yra šiek tiek didesnis už sėklose nustatytą flavonoidų kiekį (7,42±2,01 mg/g). Visos augalo 

biomasės žaliavoje nustatyta 5,56±1,19 mg/g flavonoidų. Stiebų žaliavoje rastas mažiausias 

flavonoidų kiekis (1,95±0,70 mg/g). (19 Pav.) 
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19 Pav. Suminis flavonoidų kiekis (išreikštas rutino mg/g) (p < 0,05) 
 

 Tiriant flavonoidų kiekį augalų žydėjimo fazėje buvo nustatyta, kad didžiausias 

flavonoidų kiekis yra abiejų veislių žiedynų žaliavoje. Lyginant flavonoidų kiekį randamą 

skirtingose veislėse, nustatyta, kad nežymiai didesnis flavonoidų kiekis yra randamas Malvinos 

veislės žaliavose, išskyrus sėklų žaliavą. Birutės veislės sėklose randamas nežymiai didesnis 

flavonoidų kiekis (8,32±1,67 mg/g) nei Malvinos veislės sėklose (7,42±2,01 mg/g) (20 Pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Pav. Suminis flavonoidų kiekis (išreikštas rutino mg/g) Birutės ir Malvinos veislų žaliavose 
(p < 0,05) 

 

 Lyginant flavonoidų kiekį randamą visos augalo biomasės žaliavose, buvo nustatyta, 

kad jų kiekis žydėjimo tarpsnyje surinktoje žaliavoje 2014 m. (4,29±1,38 mg/g) yra didesnis nei 

žaliavoje surinktoje 2013 m. žydėjimo tarpsnyje (3,27±1,11 mg/g). Žaliavoje, surinktoje 2014 m. 
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krūmijimosi fazėje aptinkama daugiau flavonoidų (džiovinta 65±5°C 6,27±1,47 mg/g) nei 

surinktoje tų pačių metų žydėjimo tarpsnyje (4,29±1,38 mg/g). Visos augalo biomasės žaliavoje, 

surinktoje 2014 m. krūmijimosi tarpsnyje,  randamas flavonoidų kiekis nežymiai priklauso nuo 

žaliavų džiovinimo būdo: džiovinant 65±5°C temperatūroje randama 6,27±1,47 mg/g, o 

liofilizuotoje žaliavoje randama 6,41±1,36 mg/g. (21 Pav.) 

 

 

 

21 Pav. Suminis flavonoidų kiekis (išreikštas rutino mg/g) Birutės veislės visos augalo biomasės 
žaliavose, surinktose žydėjimo tarpsnyje 2013m. ir 2014 m. žydėjimo ir krūmijimosi tarpsnyje (p < 

0,05) 
 

 Tiriant flavonoidų kiekį randamą Malvinos veislės visos augalo biomasės žaliavose, 

buvo nustatyta, kad žydėjimo tarpsnyje 2013 m. (5,02±0,80 mg/g) flavonoidų kiekis yra nežymiai 

mažesnis nei 2014 m. žydėjimo tarpsnyje suriktoje žaliavoje (5,56±1,19 mg/g). 2014 m. 

krūmijimosi tarpsnyje surinktoje žaliavoje (džiovinta 65±5°C) randamas nežymiai didesnis 

flavonoidų kiekis (6,68±1,21 mg/g), nei žydėjimo tarpsnyje surinktoje žaliavoje (5,56±1,19 mg/g). 

Liofilizuotoje krūmijimosi tarpsnyje surinktoje žaliavoje nustatytas flavonoidų kiekis (6,31±1,12 

mg/g) šiek tiek mažesnis nei žaliavoje džiovintoje 65±5 °C (6,68±1,21 mg/g). (22 Pav.) 
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22 Pav. Suminis flavonoidų kiekis (išreikštas rutino mg/g) Malvinos veislės visos augalo 
biomasės žaliavose (p < 0,05) 

 
 Lyginant flavonoidų kiekį randamą skirtingų veislių žaliavose, nustatyta, kad didesnis 

kiekis aptinkamas Malvinos veislės žaliavose. Žydėjimo tarpsnyje 2013 m ir 2014 m. aptinkamas 

žymus flavonoidų kiekio skirtumas. 2013 m. Malvinos veislės žaliavoje nustatyta 5,02±0,80 mg/g 

flavonoidų, o Birutės – 3,27±1,11 mg/g. 2014 m. žydėjimo tarpsnyje Malvinos veislės žaliavoje 

buvo nustatyta 5,56±1,19 mg/g, o Birutės 4,29±1,38 mg/g. Krūmijimosi tarpsnyje rinktoje Malvinos 

veislės žaliavoje buvo nustatytas nežymiai didesnis suminis flavonoidų kiekis (6,68±1,21 mg/g) nei 

Birutės veislės žaliavoje (6,27±1,47 mg/g). Krūmijimosi tarpsnyje nustatytas nereikšmingas 

suminio flavonoidų kiekio skirtumas tarp veislių (Malvina 6,31±1,12 mg/g, Birutė 6,41±1,36 mg/g). 

(23 Pav.) 

 

23 Pav. Flavonoidų kiekis (mg/g) Birutės ir Malvinos veislių visos augalo biomasės 
žaliavose. (p < 0,05) 
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3. Antiradikalinio aktyvumo m ėlynžiedės liucernos žaliavose palyginamoji 

analizė 

 Tiriant antiradikalinio Birutės veislės žaliavų aktyvumą, buvo nustatyta, kad 

didžiausiu aktyvumu pasižymi 2013 m. žydėjimo tarpsnyje surinktos sėklos (20,40±2,9%). 

Mažesniu antiradikaliniu aktyvumu pasižymi žiedynai, surinkti 2014 m. žydėjimo tarpsnyje 

(11,17±1,33%). Lapų (5,60±1,96%) ir visos augalo biomasės (4,25±1,30%) žaliavos, surinktos 

2014 m. žydėjimo tarpsnyje, pasižymi panašiu antiradikaliniu aktyvumu. Stiebuose nustatytas 

mažiausias antiradikalinis aktyvumas (1,29±0,36%). (24 Pav.) 

 

 

24 Pav. Antiradikalinis aktyvumas (%) Birutės veislės žaliavose, surinktose žydėjimo tarpsnyje 
(2014 m.) ir sėklose, surinktose žydėjimo tarpsnyje (2013 m.). 

 

 

 Malvinos veislės sėklų žaliava, surinkta 2013 m. žydėjimo tarpsnyje, pasižymi 

didžiausiu antiradikaliniu aktyvumu (19,86±2,51%). Šiek tiek mažesnis antiradikaliniu aktyvumu 

pasižymi žiedynų žaliava, surinkta 2014 m. žydėjimo tarpsnyje (16,39±3,01%). Lapų žaliava 

pasižymi šiek tiek didesniu antiradikaliniu aktyvumu (4,70±0,94%) nei visos augalo biomasės 

žaliava (3,38±1,31%).  Stiebų žaliava pasižymi mažiausiu antiradikaliniu aktyvumu (2,44±1,66%). 

(25 Pav.) 
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25 Pav. Antiradikalinis aktyvumas (%) Malvinos  veislės žaliavose, surinktose žydėjimo tarpsnyje 
(2014 m.) ir sėklose, surinktose žydėjimo tarpsnyje (2013 m.) 

 

 Lyginant antiradikalinį aktyvumą nustatytą skirtingų veislių žaliavose, pastebėta, kad 

Malvinos veislės žiedynų (Malvinos 16,39±3,01%, Bitutės 11,17±1,33%) ir stiebų žaliava 

(Malvinos  pasižymi žymiai didesniu antiradikaliniu aktyvumu, o likusių žaliavų antiradikalinis 

aktyvumas yra artimas. (26 Pav.) 

 

26 Pav. Antiradikalinis aktyvumas (%) Malvinos  ir Birutės veislių žaliavose (p < 0,05) 

 

Birutės veislės antiradikalinis visos augalo biomasės žaliavos aktyvumas yra mažiausias 

žaliavoje, surinktoje 2013 m. žydėjimo tarpsnyje (2,48±0,75%). 2014 m. žydėjimo tarpsnyje 

surinktos visos augalo biomasės žaliavos antiradikalinis aktyvumas (4,25±1,30%) yra toks pats kaip 
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ir krūmijimosi tarpsnyje surinktos žaliavos, džiovintos 65±5°C (4,25±1,23%). 2014 m. krūmijimosi 

tarpsnyje surinktos ir liofilizuotos visos augalo biomasės antiradikalinis aktyvumas (2,71±0,52) yra 

mažesnis nei krūmijimosi tarpsnyje surinktoje žaliavoje džiovintoje 65±5°C. (27 Pav.) 

 

27 Pav. Antiradikalinis aktyvumas (%) Birutės veislės visos augalo biomasės žaliavose 
(p<0,05) 

 

Mažiausias visos augalo biomasės antiradikalinis aktyvumas tarp Malvinos veislės žaliavų 

yra žaliavoje surinktoje 2013 m. žydėjimo tarpsnyje (3,38±1,14%). 2014 m. žydėjimo tarpsnyje 

surinktos žaliavos antiradikalinis aktyvumas (4,44±1,06%)  yra didesnis lyginant su žaliava surinkta 

krūmijimosi tarpsnyje, džiovinta 65±5°C (3,71±1,14°C).  Lyginant 2014 m. krūmijimo tarpsnyje 

surinktas žaliavas, nustatyta, kad liofilizuotos žaliavos antiradikalinis aktyvumas (4,76±1,18%) yra 

didesnis už žaliavos, džiovintos 65±5°C (3,71±1,09%). (28 Pav.) 

 

28 Pav. Antiradikalinis aktyvumas (%) Malvinos veislės visos augalo biomasės žaliavose 
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Lyginant skirtingų veislių visos augalo biomasės antiradikalinį aktyvumą, buvo nustatyta, 

kad 2013 m. žydėjimo tarpsnyje surinktos Malvinos veislės žaliavos antiradikalinis aktyvumas 

(3,38±1,31%) yra didesnis už Birutės veislės (2,48±0,75%). 2014 m. Žydėjimo tarpsnyje surinktų 

žaliavų antiradikalinis aktyvumas yra panašus (Birutės 4,25%, Malvinos 4,44%). Krūmijimosi 

tarpsnyje surinktos žaliavos (džiovinta 65±5°C) Birutės veislės antiradikalinis aktyvumas yra 

didesnis (4,25±1,30%) nei Malvinos veislės (3,71±1,14%), tačiau liofilizuotos žaliavos Malvinos 

veislės antiradikalinis aktyvumas (4,76±1,18%) yra žymiai didesnis nei Birutės veislės 

(2,71±0,52%). (29 Pav.) 

 

29 Pav. Antiradikalinis Birutės ir Malvinos veislių visos augalo biomasės aktyvumas (%) 
(p < 0,05) 

 

 Antiradikalinis aktyvumas visos augalo biomasės žaliavose yra dinamiškas ir 

priklauso nuo fenolinių junginių kiekio. Naudojant MS Excel ir SPSS 20.0 programą buvo nustatyta 

stipri koreliacija tarp fenolinių junginių kiekio ir antiradikalinio aktyvumo Malvinos (KK 0,816) ir 

Birutės veislės žaliavose (KK 0,552). 
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4. Palyginamoji chelatinio aktyvumo mėlynžiedės liucernos žaliavose analizė 

 

 Didžiausias chelatinis aktyvumas tiriant Birutės veislės žaliavas nustatytas sėklų 

žaliavoje (71,80±5,38%), surinktoje 2013 m. žydėjimo tarpsnyje. Šiek tiek mažesnis chelatinis 

aktyvumas nustatytas lapų žaliavoje (67,61±5,9%). Likusiose žaliavose buvo nustatytas panašus 

chelatinis aktyvumas: visos augalo biomasės (63,38±1,30%), stiebų (62,95±5,45%), žiedynų 

(60,40±5,27%).  (30 Pav.) 

 Chelatinio aktyvumo Malvinos veislės žaliavų tyrimai parodė, kad didžiausias 

chelatinis aktyvumas nustatytas sėklų žaliavoje (69,98±5,27%), surinktoje 2013 m. žydėjimo 

tarpsnyje. Tiriant 2014 m. žydėjimo tarpsnyje surinktą žaliavą buvo nustatyta, kad didžiausias 

chelatinis aktyvumas nustatytas lapų žaliavoje (60,10±5,62%), šiek tiek mažesnis stiebų 

(57,62±7,10%) ir  žiedynų (56,70±6,22%) žaliavoje. Mažiausias chelatinis aktyvumas buvo 

nustatytas visos augalo biomasės žaliavoje (51,62±8,29%). (30 Pav.)  

 Lyginant Malvinos ir Birutės žaliavų chelatinį aktyvumą, buvo nustatyta, kad didesnis 

chelatinis aktyvumas būdingas visų Birutės veislės žaliavoms. (30 Pav.) 

 

 

 

30 Pav. Birutės ir Malvinos veislių žaliavų, surinktų 2014 m. žydėjimo tarpsnyje ir sėklų, 
surinktų 2013 m. žydėjimo tarpsnyje chelatinis aktyvumas (%) (p < 0,05) 
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Tiriant Birutės veislės žaliavų visos augalo biomasės chelatinį aktyvumą buvo nustatyta, kad 

mažiausias aktyvumas būdingas žydėjimo tarpsnyje 2013 m. surinktai žaliavai (62,64±5,73%). 

Žydėjimo tarpsnyje 2014 m. surinktoje žaliavoje nustatytas nežymiai didesnis chelatinis aktyvumas 

(63,38±4,91%).  2014 m. krūmijimosi tarpsnyje surinktoje žaliavoje (džiovintoje 65±5°C) 

nustatytas žymiai didesnis chelatinis aktyvumas (78,64±4,59%) nei tų pačių metų žydėjimo 

tarpsnyje surinktoje žaliavoje (63,38±4,91%). Liofilizuotoje žaliavoje, surinktoje 2014 m. 

krūmijimosi tarpsnyje, nustatytas mažesnis chelatinis aktyvumas (74,72±4,23%), nei žaliavoje 

džiovintoje 65±5°C. (31 Pav.) 

 Tiriant Malvinos veislės visos augalo biomasės žaliavas didžiausias chelatinis 

aktyvumas buvo nustatytas 2014 m. krūmijimosi tarpsnyje surinktoje ir liofilizuotoje žaliavoje 

(68,39±5,85%). Krūmijimosi tarpsnyje surinkta žaliava džiovinta 65±5°C pasižymėjo nežymiai 

mažesniu chelatiniu aktyvumu (68,02±4,71%). 2014 m. žydėjimo tarpsnyje surinkta žaliava 

pasižymėjo mažesniu chelatiniu aktyvumu (51,62±6,29%) nei žaliava surinkta tų pačių metų 

krūmijimosi tarpsnyje (68,02±4,71%). 2013 m. žydėjimo tarpsnyje surinkta žaliava pasižymėjo šiek 

tiek mažesniu aktyvumu (48,69±5,77%) nei žaliava surinkta 2014 m. žydėjimo tarpsnyje. (31 Pav.) 

 

 

31 Pav. Birutės ir Malvinos veislės visos augalo biomasės žaliavų chelatinis aktyvumas (%) 

(p<0,05) 

 

 Lyginant skirtingų veislių visos augalo biomasės žaliavų chelatinį aktyvumą, buvo 

nustatyta, kad Birutės veislės žaliavų chelatinis aktyvumas yra didesnis. (31 Pav.) 
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REZULTAT Ų APTARIMAS 

 

 Pupinių šeimos augalai (mėlynžiedė liucerna, gauruotuoji soja, vaistinės ožragės, 

baltažiedžis lubinas) kaupia fenolinius junginius, flavonoidus, izoflavonus, saponinus ir kitas 

medžiagas, kurios turi įtaką antro tipo cukrinio diabeto gydymui [34, 45]. Fenoliniai junginiai ir 

flavonoidai pasižymi antioksidaciniu aktyvumu, kuris susijęs su gebėjimu surišti laisvuosius 

radikalus ir pereinamuosius metalus [34, 44, 120], todėl buvo pasirinkta tirti šių junginių kiekį ir 

aktyvumą mėynžiedės liucernos žaliavose. 

 Fenolinių junginių ekstrakcijai dažniausiai yra naudojami nepoliniai tirpikliai. Iš jų 

plačiausiai naudojami yra vanduo ir etanolis, kurie pasižymi mažu toksiškumu [84]. Remiantis 

tyrimo metu gautais rezultatais, buvo nustatyta, kad didžiausias suminis fenolinių junginių kiekis 

gaunamas ekstrakciją vykdant 70% v/v etanoliu.  

 Didžiausias suminis fenolinių junginių ir flavonoidų kiekis yra abiejų veislių žiedų 

žaliavoje (Birutės 19,19±1,48 mg/g, Malvinos 21,33±3,43 mg/g fenolinių junginių). Tarp veislių 

nenustatyta ryškaus fenolinių junginių ir flavonoidų kiekio skirtumo. Nežymiai didesnis fenolinių 

junginių ir flavonoidų kiekis aptinkamas Malvinos veislės žaliavose nei Birutės, išskyrus visos 

augalo biomasės ir sėklų žaliavą.  Žydėjimo tarpsnyje surinktoje visos augalo biomasės žaliavoje 

nustatytas fenolinių junginių kiekis nežymiai skiriasi nuo krūmijimosi tarpsnyje surinktos žaliavos. 

Tuo tarpu krūmijimosi tarpsnyje surinktoje visos augalo biomasės žaliavoje buvo nustatytas 

didesnis flavonoidų kiekis, nei žydėjimo tarpsnyje surinktoje žaliavoje. Džiovinimo būdas 

(džiovinimas 65±5 °C ir liofilizacija) taip pat neturėjo žymaus skirtumo suminiam fenolinių 

junginių kiekiui. 

 Kitų autorių tyrimų duomenimis Irane augintos mėlynžiedės liucernos lapuose 

nustatoma apie 37mg/g fenolinių junginių, 12 mg/g flavonoidų [71]. Mūsų tiriamų veislių lapų 

žaliavose buvo rasta 9,74–9,98 mg/g fenolinių junginių ir 7,98–9,06 mg/g flavonoidų. Nors 

fenolinių junginių kiekis tiriamose veislėse buvo mažesnis, lyginant su Irane auginta žaliava,  tačiau 

flavonoidų kiekis buvo artimas. Kaupiamam fenolinių junginių ir flavonoidų kiekiui daugiausiai 

įtakos gali turėti skirtingos augimo sąlygos ir veislės.  

 Didžiausias antiradikalinis aktyvumas buvo nustatytas abiejų veislių sėklų žaliavoje 

(Birutės 20,40±2,9%, Malvinos 19,86±2,51%). Tuo tarpu žiedynų žaliavos, kuriose yra didesnis 

fenolinių junginių ir flavonoidų kiekis, antiradikalinis aktyvumas buvo mažesnis (Birutė 

11,17±1,33% , Malvina 16,39±3,01%). Taip galėjo nutikti todėl, kad sėklose randama izoflavonų, 
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kurie pasižymi dideliu antioksidaciniu aktyvumu in vitro ir reikšmingu antioksidaciniu aktyvumu in 

vivo, kuris buvo nustatytas tyrimuose su gyvūnais [42, 82]. 

 Liucernos sėklose ir lapuose taip pat randama saponinų [31]. Sėklose randamas 

saponinų kiekis yra didesnis nei lapų žaliavoje [20]. Saponinų kiekis ir aktyvumas randamas 

liucernoje priklauso nuo augimo fazės ir kritulių kiekio. Esant mažai kritulių gali sumažėti saponinų 

biologinis poveikis. Saponinų kiekis liucernoje pasiekia maksimumą prieš žydėjimą [20], todėl 

lyginant antioksidacinį aktyvumą buvo nustatyta, kad žydėjimo laikotarpiu Birutės veislės surinkta 

žaliava pasižymėjo didesniu antioksidaciniu aktyvumu (Malvinos tokiu pačiu) nei krūmijimosi 

laikotarpiu surinkta žaliava.  

 2014 m. visos augalo biomasės žaliavose (rinktose žydėjimo laikotarpiu) buvo 

nustatytas kur kas didesnis fenolinių junginių kiekis nei 2013 m. surinktoje žaliavoje. Tam galėjo 

turėti įtakos skirtingos meteorologinės sąlygos. 2013 m. gegužės – birželio mėn. temperatūra buvo 

aukštesnė nei 2014 m. Esant žemesnei dirvos temperatūrai  yra sintetinama daugiau saponinų [6]. 

2014 m. gegužės – birželio mėn. iškrito žymiai didesnis kritulių kiekis, tačiau balandis buvo 

sausesnis ir šiltesnis lyginant su daugiamečiu vidurkiu, kuris lėmė ženklų dirvos drėgmės atsargų 

sumažėjimą viršutiniuose sluoksniuose [141]. Stresinėmis sąlygomis yra sintetinama daugiau 

fenolinių junginių ir flavonoidų [132], todėl 2014 m. surinktoje žaliavoje buvo nustatytas didesnis 

šių junginių kiekis. Kitų autorių duomenimis liofilizuotų mėlynžiedės liucernos žaliavų 

antiradikalinis aktyvumas gali siekti iki 50% – 80% [71]. 

 Tyrimo metu buvo nustatytas stipri koreliacija tarp fenolinių junginių ir antiradikalinio 

aktyvumo Malvinos veislės žaliavose (KK 0,816) ir vidutinė koreliacija Birutės veislės žaliavose 

(KK 0,552). Tai rodo, kad antioksidacinis aktyvumas priklauso nuo šių junginių kiekio žaliavose. 

Tokias išvadas pateikia ir kiti autoriai, atlikę tyrimus su M. sativa ekstraktais [26]. 

 Surinktos mėlynžiedės liucernos žaliavos buvo apdorotos dviem metodais: džiovintos 

džiovinimo krosnyje 65±5 °C ir liofilizuotos. Liofilizuoti rekomenduojama žaliavą, kurios sudėtyje 

yra termolabilių komponentų, pvz., tokoferolio, askorbo rūgšties ar, mūsų atveju, fenolinių junginių 

[39]. Tyrimo metu nustatytas fenolinių junginių kiekis liofilizuotoje žaliavoje nežymiai skyrėsi nuo 

žaliavos džiovintos džiovinimo krosnyje (65±5 °C). Literatūroje minimi tyrimų atvejai su 

liofilizuota žaliava, turinčia fenolinių junginių, kur mažesnis fenolinių junginių kiekis buvo 

nustatytas liofilizuotoje žaliavoje nei džiovinant 65±5 °C ar aukštesnėje temperatūroje [101]. 

Antiradikalinis liofilizuotos Birutės veislės visos augalo biomasės aktyvumas buvo žymiai 

mažesnis, nei džiovintos 65±5 °C.  

 Didžiausias chelatinis, kaip ir antiradikalinis, aktyvumas buvo nustatytas abejų veislių 

sėklų žaliavoje (Birutės 71,80±5,38%, Malvinos 69,98±5,27%).  Lyginant tarp veislių, didesnis 
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chelatinis aktyvumas buvo nustatytas Birutės veislės žaliavose. Krūmijimosi tarpsnyje surinkta 

žaliava pasižymėjo didesniu chelatiniu aktyvumu nei žydėjimo tarpsnyje surinkta žaliava. 

Nustatytas chelatinis aktyvumas reikšmingai nesiskyrė skirtingais metodais apdorotose žaliavose. 

Kitų autorių tyrimų duomenimis liofilizuotos mėlynžiedės liucernos žaliavos chelatinis aktyvumas 

gali siekti iki 83% [90]. 

 Mėlynžiedė liucerna kaupia fenolinius junginius ir flavonoidus. Nustatyta, kad 

žaliavos kaupiančios fenolinius junginius pasižymi geru chelatiniu aktyvumu. Mėlynžiedės 

liucernos ekstraktas pasižymi geru chelatiniu ir antiradikaliniu aktyvumu in vitro ir in vivo [90]. Dėl 

šių savybių fenolinių junginių turinčių ekstraktų vartojimas mažina uždegimą, veikia 

antimikrobiškai, turi priešvirusinį ir priešvėžinį veikimą, gali mažinti opų atsiradimo riziką, 

kraujospūdį ir kt. Šis biologinis poveikis susijęs su antioksidaciniu aktyvumu ir gebėjimu apsaugoti 

ląsteles nuo žalingų veiksnių (oksidacinio streso)  [71]. Klinikinių tyrimų metu įrodyta, kad 

antioksidacinis pupinių šeimos augalų, tame tarpe ir mėlynžiedės liucernos, aktyvumas gali padėti 

cukrinio diabeto ir jo komplikacijų, hiperlipidemijos gydyme, išsaugoti kasos β ląstelių funkciją 

[34, 45].  

 Lietuvoje galima įsigyti maisto papildų su mėlynžiede liucerna, kuriuose šis augalas 

yra pagrindinis komponentas: Medicago sativa etanolio ir vandens mišinio ekstraktas (Alfalfa 

gamintojas Santegra, JAV) [134], M. sativa lapų minteliai (Alfalfa NanoClusters, gamintojas RBC 

Life Sciences, JAV) [135]. 

 Taip pat mėlynžiedės liucernos yra maisto papildų, kurie gali pagerinti virškinamojo 

trakto veiklą, sudėtyje: Toksfaiter liuks (ArtLife, Rusija) [138], Agel GRN (Agel Enterprises, JAV) 

[133], įeina į maisto papildo Alveo Mint su chromu sudėtį, kurio komponentai gali padėti palaikyti 

virškinamojo trakto veiklą, reguliuoti gliukozės kiekį kraujyje (Akuna Health Products Inc, Kanada) 

[136], į maisto papildo YourLife  Vitamin B-50 Time Release Complex (NBTY Manufacturing, 

JAV) sudėtį, kuris gali padėti stiprinti širdies ir kraujagyslių, nervų, virškinimo sistemą [139]. 
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IŠVADOS 

 

1. Didžiausias fenolinių junginių kiekis yra žiedynų žaliavoje (Birutė 19,19±1,48 mg/g, 

Malvina 21,33±3,43 mg/g), panašus abejose veislėse. Fenolinių junginių kiekis nežymiai 

skiriasi skirtingose vegetacijos fazėse ir skirtingai džiovintose žaliavose. 

2. Didžiausias flavonoidų kiekis yra žiedynų žaliavoje (Birutė 18,61±1,79 mg/g, Malvina 

20,54±2,13 mg/g), panašus abejose veislėse. Flavonoidų kiekis nežymiai skiriasi skirtingose 

augalo vegetacijos fazėse ir skirtingai džiovintose žaliavose. 

3. Didžiausias antiradikalinis aktyvumas (Birutė 20,40±2,9%, Malvina 19,86±2,51%) buvo 

nustatytas sėklų žaliavoje ir buvo panašus abejose veislėse. Liofilizuota Birutės veislės 

žaliava pasižymi mažesniu antiradikaliniu aktyvumu nei žaliava džiovinta 65±5°C, o 

Malvinos veislės atvirkščiai. 

4. Didžiausias chelatinis aktyvumas (71,80±5,38%) buvo nustatytas Birutės veislės sėklų 

žaliavoje.   Krūmijimosi tarpsnyje surinkta žaliava pasižymėjo didesniu chelatiniu aktyvumu 

nei žydėjimo tarpsnyje surinkta žaliava. Chelatinis aktyvumas nepriklauso nuo žaliavos 

džiovinimo būdo.  

5. Cukrinio diabeto ir jo komplikacijų gydymui ir profilaktikai gali būti vartojami pupinių 

šeimos augalai, įskaitant mėlynžiedę liucerną. 
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PRAKTIN ĖS REKOMENDACIJOS 

 

Vaistinę mėlynžiedės liucernos žaliavą rekomenduotina įtraukti į arbatų mišinių 

sudėtį, skirtų cukrinio diabeto gydymui ir profilaktikai. Gali būti naudojama žaliava, džiovinta 65±5 

°C. Abi mėlynžiedės liucernos veislės (Birutė ir Malvina) yra tinkamos žaliavų ruošimui.  
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