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Vaistinio augalo kalninio dašio (Satureja montana L.) introdukcija ir jo žaliavos
reikšmė žmogaus sveikatai
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Straipsnyje pateikiama mokslinės literatūros duomenų analizė apie notrelinių (Lamiaceae Lindl.), šeimos daugiamętį augalą puskrūmį kalninį dašį
(Satureja montana L.). Jo antţeminės dalies vaistinėje ţaliavoje susikaupę fenoliniai junginiai (kavos ir rozmarino rūgštys) tiesiogiai arba netiesiogiai
slopina potencialiai ţalingų aktyviųjų deguonies formų (ADF) susidarymą. ADF yra siejamos su senėjimo procesais, aterosklerozės, diabeto, astmos ir
onkologinių ligų vystymusi. Satureja montana L. antţeminėje dalyje kaupiasi eterinis aliejus, kuris pasiţymi priešuţdegiminiu ir antibakteriniu poveikiu,
o jo komponentai, timolis, karvakrolis, p-cimenas ir γ-terpinenas turi antioksidacinių savybių. Eterinis aliejus yra naudojamas Balkanų regiono liaudies
medicinoje kaip virškinimą gerinanti ir atsikosėjimą lengvinanti priemonė. Apibendrinant galima teigti, kad kalninių dašių ţolės ekstraktai turi platų
panaudojimo potencialą stabdant ligų, ypaĉ susijusių su oksidacinėmis paţaidomis, vystymąsį.
Vaistinis augalas, Satureja montana L., ţmogaus sveikata

Įvadas
Pagal pasaulinę augalų apsaugos strategiją ir priimtus
biologinės įvairovės konvensijos nuostatus sprendţiamos
vaistinių, prieskoninių (aromatinių) augalų rūšių įvairovės,
gausinimo bei ţmogaus sveikatos stiprinimo problemos
(Ayad, 1994; Global Strategy....2002). Siekiant praplėsti
ţinias apie augalų farmakognostinostines savybes,
Lietuvoje tyrinėjmas vaistinis (aromatinis), maistinis
augalas Satureja montana L. Vytauto Didţiojo
universiteto Kauno botanikos sodo Vaistinių ir
prieskoninių
augalų
kolekcijų
sektoriuje
jis
introdukuojamas nuo 1962 m. (S. Dagytė, 1994). Šio
augalo antţeminės dalies vaistinė ţaliava vartojama įvairių
šalių liaudies medicinoje bei naudojama maisto pramonėje
prieskonių gamybai. Augaliniai vaistiniai preparatai
sukelia maţiau šalutinių efektų lyginant su cheminiais
vaistiniais preparatais.
Atliktais moksliniais eksperimentiniais tyrimais
nustatytas ir įrodytas dašių preparatų antimikrobinis,
antivirusinis, antigrybelinis, antiuţdegiminis, antidiarėjinis,
antispazminis, atsikosėjimą gerinantis ir apetitą ţadinantis
veikimas (Ragaţinskienė ir kt., 2005).
Šio darbo tikslas – išanalizuoti literatūros duomenis
apie kalninio dašio taksonomiją, nomenklatūrą, paplitimą
bei vaistinės augalinės ţaliavos kokybę, panaudojimo
galimybes bei ţaliavos poveikį ţmogaus sveikatai.
Metodai
Šios apţvalgos duomenys surinkti analizuojant
naujausius mokslinės literatūros straipsnius pasirinktose
duomenų bazėse (Pubmed, Medline, Springerlink).
Rezultatai
Satureja monstana L. sistematika, nomenklatūra,
paplitimas. Kalninis dašis (Satureja montana L.) yra
daugiametis puskrūmis notrelinių (Lamiaceae Lindl.)
šeimos, notreliaţiedţių (Lamiidae Takht. ex Reveal)
poklasio, notrelieĉių (Lamiales) eilės, magnolijainių
(Magnoliopsida
Bronan.)
klasės,
magnolijūnų
(Magnoliophyta Cronquist, Takht. et W. Zimm. ex.
Reveal) skyriaus augalas (Munz ir kt., 1973).

Paplitęs Vidurţemio ir Juodosios jūros regionuose,
Azijoje, Kanarų salose ir Šiaurės Amerikoje. Priklauso
holarktinei
florai.
Lietuvoje
savaime
neauga,
introdukuojamos dvi Satureja L. genties rūšys: kalninis
dašis (Satureja montana L.) ir darţinis dašis. Auginti tinka
atvira saulėta vieta, lengvas (smėlingas) ir vidutinio
sunkumo (priemolio) derlingas, vandeniui gerai pralaidus
dirvoţemis. Toleruoja rūgštų, neutralų, bazinį ir stipriai
bazinį dirvoţemio pH, sausras.
Vaistinė augalinė ţaliava. Dašių ţolė (Herba
Saturejae).
Ţaliavos ruošimo laikas. Ţaliava ruošiama ţydėjimo
metu (liepą) (Ragaţinskienė, 2005).
Vaistinė augalinė ţaliava ir jos poveikiai. Vaistinė
augalinė ţaliava yra kalninio dašio antţeminė dalis – dašių
ţolė (Herba Saturejae). (Hassanein et al., 2014; López et
al., 2014). Kalninio dašio vaistinėje ţaliavoje yra eterinio
eliejaus (Escuedro et al., 1985; Oliveira et al., 2012),
triterpenų (Escuedro et al., 1985), taip pat fenolinių
junginių (Azza et al., 2014; López et al., 2014). Vieni
svarbiausių fenolinių junginių yra protokatechino rūgštis,
vanilino rūgštis (Ćetković et al., 2007), galo rūgštis,
cinamono rūgštis (Azza et al., 2014), kavos rūgštis (López
et al., 2014), rozmarino rūgštis (Reschke, 1983). Iš
flavonoidų aptinkama luteolino (Azza et al., 2014),
apigenino (López et al., 2014), katechino, epikatechino
(Ćetković et al., 2007), kvercetino, rutino (Azza et al.,
2014). Gausūs tyrimai patvirtina, kad dominuojantys
kalninio dašio eterinio aliejaus komponentai yra
oksigenuoti monoterpenai: timolis (Mastelić, Jerković,
2003; Ćavar et al., 2008) ir karvakrolis (1–69 %) (Ćavar et
al., 2008; Ibraliu et al., 2010) (1 pav.), taip pat geraniolis
(22,3 %) (Ćavar et al., 2008), monoterpenai: linalolis (2327 %), p-cimenas (1-31%) (Slavkovska et al., 2001) ir γterpinenas (1–31 %) (Mastelić, Jerković, 2003).
Seskviterpenų ir jų darinių (δ – kadinenas, β – kariofilenas
ir kt.) eteriniame kalninio dašio aliejuje aptinkama daug
maţiau (Slavkovska et al., 2001). Kalninio dašio eterinio
aliejaus sudėtis kinta priklausomai nuo aplinkos sąlygų,
vegetacijos tarpsnio ir kitų veiksnių (Mastelić, Jerković,
2003; Djenane et al., 2011).
Eksperimentų rezultatai parodė, kad kalninių dašių
ekstraktai pasiţymi antioksidaciniu (Mastelić, Jerković,
2003; Ćetković et al., 2007) ir antiapoptoziniu poveikiu
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(Azza et al., 2014). Šių savybių pagrindu buvo ištirta, kad
augalo ekstraktas apsaugo ţiurkių sėklides nuo ADF
sukeliamo toksiškumo (Azza et al., 2014). Ekstraktai
slopina ţmogaus gimdos kaklelio ir krūties vėţio adenokarcinomos proliferaciją (Ćetojević-Simin et al., 2004),
veikia prieš ŢIV-1 virusą (Yamasaki et al., 1998), be to
skatina diurezę (Stanić, Samarţija, 1993), veikia prieš
gramteigiamas ir gramneigiamas bakterijas (Ćetković et
al., 2007), etanolio ekstraktas pasiţymi priešuţdegiminiu
poveikiu (Vidovića et al., 2014). Nustatyta, kad kalninių
dašių ţolės eterinis aliejus turi biologinio aktyvumo
savybių.

1 pav. Kalninio dašio dominuojanĉių eterinio aliejaus komponentų
struktūrinės formulės: a) timolis; b) karvakrolis
Fig. 1. Structural formulas of winter savory dominant essential oil
components: a) Thymol; b) Carvacrol

Jos pasireiškia dėl pagrindinių eterinio aliejaus
komponentų – oksigenuotų monoterpenų timolio ir
karvakrolio (Oliveira et al., 2012). Eterinis aliejus
pasiţymi
diuretiniu
(Stanić,
Samarţija,
1993),
antispazmolitiniu, priešuţdegiminiu poveikiu (Hajhashemi
et al., 2000). Slopina ţmogaus vėţinių kraujo ląstelių
proliferaciją (Lampronti et al, 2006), maţina viduriavimą
(Skoćibušić, Bezić, 2003) turi antibakterinį poveikį
(Djenane et al., 2011). Antioksidaciniu aktyvumu pasiţymi
ne tik augalo fenoliniai junginiai, bet ir svarbiausi eterinio
aliejaus komponentai (Prieto et al., 2007; Ćavar et al.,
2008). Oksidacinės paţaidos yra susiję su senėjimo
procesais, diabeto, astmos, aterosklerozės, onkologinių
ligų, Alzhaimerio ir Parkinsono ligų vystymusi (Edris,
2007). Nustatyta, kad komponentai timolis ir karvakrolis
slopina lipidų peroksidaciją endoplazminiame tinkle
(Aeschbach et al., 1993), antioksidacinio aktyvumo
vertinimo reakcijose efektyviai suriša sintetinius DPPH
(2,2´-difenil-1-pikrilhidrazil) ir CCl3O radikalus (VardarUnlu et al., 2003; Ćavar et al., 2008). Manoma, kad timolis
gali potencialiai sumaţinti oksidacinį stresą kepenyse
(Alam et al., 1999) ir stabdyti smegenų senėjimo procesus
(Youdim, Deans, 2000). Įdomu tai, kad kalninių dašių
eterinis aliejus, kaip maisto ingredientas, turi didesnę gebą
slopinti ONOO- radikalo susidarymą nei askorbo rūgštis
(Prieto et al., 2007).
Kalninio dašio biologiškai aktyvių medţiagų analizės
metodai. Fenolinių junginių, kurie yra vieni svarbiausių
kalninio dašio augalinės vaistinės ţaliavos komponentų,
analizei
daţniausiai
taikomi
spektrofotometriniai,
kolorimetriniai
ir
chromatografiniai
metodai.
Spektrofotometriniai analizės metodai yra paprasti ir greiti,
todėl yra naudojami nustatant bendrąjį fenolinių junginių,
antocianinų, priklausanĉių flavonoidams, kiekį augalų
ekstraktuose. Kolorimetriniai metodai naudojami atliekant

taninų koncentracijos vertinimą. Šiuo metu vienu
svarbiausių fenolinių junginių analizės metodų išlieka
efektyvioji skysĉių chromtografija, kuomet vienu metu
galima nustatyti atskirų fenolinių junginių koncentraciją
augalų ekstraktuose ir maisto bandiniuose, detekciją
daţniausiai atliekant diodų matricos arba fluorescencijos
detektoriais. Verta paminėti, kad fenoliniai junginiai gali
būti analizuojami kapiliarinės arba zoninės elektroforezės
metodais (Dai, Mumper, 2010).
Eteriniai aliejai, kurie kaupiasi Lamiaceae Lindl.
šeimos augalai yra sudėtingi mišiniai, analizuojami
fizikiniais,
organoleptiniais,
cheminiais,
chromatografiniais, spektroskopiniais metodais (Do et al.,
2014). Daug tikslios informacijos apie eterinių aliejų
cheminę sudėtį suteikia dujų chromatografijos metodas,
kuomet atliekant temperatūrinį programavimą, vykdomas
lakiųjų junginių skirstymas. Eterinių aliejų analizei plaĉiai
naudojami masių spektrometrinis (MS) ir liepsnos
jonizacijos (FID) detektoriai (Do et al., 2014), be to
taikomos įvairios analizės sąlygos: naudojamos įvairaus
diametro kolonėlės, skirtingo tūrio injekcijos, tėkmės
greiĉiai, temperatūriniai gradientai.
Kalninio dašio panaudojimo sritys. Balkanų liaudies
medicinoje kalninio dašio ekstraktai ir eterinis aliejus
naudojami gerinant virškinimą, lengvinant atsikosėjimą
(Mastelić, Jerković, 2003; Azza et al., 2014; Hassanein et
al., 2014). Augalas pasiţymi antiseptinėmis savybėmis
(Hassanein et al., 2014), naudojamas gydant suţeidimus
(Gião et al., 2009). Maisto pramonėje kalninių dašių
eterinis aliejus vartojamas suteikiant aromatą likeriams,
taip pat naudojamas parfumerijoje (Ibraliu et al., 2010).
Reikia pridurti, kad kalninio dašio augalinė ţaliava plaĉiai
naudojama Vidurţemio jūros regiono kulinarijoje (Prieto et
al., 2007).
Be to augalo ţiedai privilioja bites, o medus
vartojamas gydant bronchitą (Mastelić, Jerković, 2003).
Išvados
1. Kalninis dašis (Satureja montana L.) notrelinių
(Lamiaceae Lindl.) šeimos daugiametis puskrūmis,
perspektyvus vaistinis (aromatinis), maistinis augalas,
kuris introdukuojamas ir tyrinėjamas Vytauto Didţiojo
universiteto Kauno botanikos sode Vaistinių ir
prieskoninių augalų kolekcijų sektoriaus prieskoninių ir
medingųjų augalų kolekcijoje.
2. Satureja montana L. antţeminėje dalyje kaupiasi
eterinis aliejus, kuris pasiţymi priešuţdegiminiu ir
antibakteriniu poveikiu, o jo komponentai, timolis,
karvakrolis, p-cimenas ir γ-terpinenas turi antioksidacinių
savybių.
3. Atliktais moksliniais eksperimentiniais tyrimais
nustatyta kalninių dašių ţolės ekstraktų panaudojimo
galimybė stabdyti vystymąsį ligų, susijusių su
oksidacinėmis paţaidomis.
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Eventas Šauĉiūnas, Ona Ragaţinskienė, Audrius Sigitas Maruška
Introduction of Medicinal plant winter savory (Satureja montana L.) and its raw material importance for human health
Summary
This study represents analysis of various research data about winter savory (Saturejamontana L.) plant which belongs to Lamiaceae Lindl.plant
family. Winter savory raw material contains phenolic compounds (caffeic acid and rosmarinic acid) which directly or indirectly inhibit toxic reactive
oxygen species (ROS) formation. ROS are related to ageing process, atherosclerosis, diabetes, asthma and oncological disease progress. Satureja
montana L. above ground parts accumulate essential oil which is characterised by anti-inflammatory and antibacterial properties. Its components such as
thymol, carvacrol, p-cymene and γ-terpinene are describedto have antioxidant activity. Winter savory essential oil is used in Balkan region traditional
medicine for its digestive and expectorant activities. In conclusion, winter savoryextracts have a vast potential to be applied for suppressing development
of diseases related to oxidative stress.
Medicinal plant, Satureja montana L., human health
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