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Vaistinius augalus svarbu tyrinėti, siekiant pagerinti ţmonių sveikatos būklę. Vytauto Didţiojo universiteto Kauno botanikos sodo vaistinių ir 

prieskoninių augalų kolekcijų sektoriuje esantys augalai svarbųs moksliniu ir praktiniu aspektu, tai yra mokslinė medţiaga studentams bei 

mokslininkams, todėl yra svarbi vaistinių augalų introdukcija, įvairovė 

Vaistiniai augalai, biologiškai veiklieji junginiai, kanadinė jakšūnė 

 
Įvadas 
 

Vaistiniai ir aromatiniai augalai yra plačiai naudojami 
profilaktiškai ir ligų gydymui, jie pasiţymi 
farmakologiniu veikimu, yra maţai toksiški. Šiuolaikinėje 
medicinoje vaistiniai augalai yra plačiai vartojami, jie 
veikia stimuliuojančiai, antimikrobiškai bei antivirusiškai 
(Jurkštienė ir kt., 2009). 

Biologiškai veiklieji junginiai, kurie susikaupia 
vaistiniuose augaluose svarbūs medicininiu –farmaciniu 
poţiūriu. Šie junginiai skirstomi į 3 grupes: biologiškai ar 
farmakologiškai veiklieji junginiai; lydintys junginiai ir 
indiferentiniai junginiai – tai neaktyvūs junginiai. Augalų 
gydomosios savybės priklauso nuo daugelio veiksnių:, t.y 
kiek ir kokių biologiškai veikliųjų junginių sukaupia. Šių 
darinių kaupimasis priklauso nuo jaugalo rūšies, 
geografinio region, ekologinių sąlygų. Svarbiausi 
biologiškai veiklieji junginiai – antriniai metabolitai yra 
skirstomi: glikozidus, alkaloidus, flavonoidus, raugus, 
vitaminus, eterinius aliejus, mineralines medţiagas (Bisset, 
2001; ESCOP Monographs, 2003 ).  

Kanadinė jakšūnė yra svarbus vaistinis augalas 
tyrinėjimams, nes skatina imuninės sistemos veiklą, 
pasiţymi antimikrobiniu poveikiu, gydo opas ar Herpes 
simplex viruso sukeltas dermatozes. Kanadinę jakšūnę tirti 
yra svarbu norint sumaţinti tam tikrų ligų kartojimąsi, 
norint uţtikrinti geresnę ţmonių gyvenimo kokybę, nes, 
pavyzdţiui, Herpes simplex virusas yra vienas iš 
daţniausiai nustatomų virusų Europoje ir Š. Amerikoje, 
PSO duomenimis, per metus ligoninėse gydoma virš 2,5 
mln. ţmonių, kurie yra infekuoti Herpes simplex virusu 
(Lukošius, 1997; Montano ir kt., 2016). Efektyviam 
gydymui pasiekti tiriami kanadinės jakšūnės biologiškai 
veiklieji junginiai, ţaliavos paruošimas, šie tyrimai svarbūs 
ir biologinės įvairovės aspektu (Puodţiūnienė ir kt., 2009). 

  

 
 

1 pav. Kanadinė jakšūnė (Desmodium canadense (L.) DC) masinio  

ţydėjimo fazėje (R.Rekevičiūtės nuotrauka), Vytauto Didţiojo 

universiteto botanikos sodas, Kaunas, 2016 

Fig. 1. Canada tickclover (Desmodium canadense (L.) DC) in the 

massive flowering phase (photo of Renata Rekevičiūtė) , Botanical 
Garden at Vytautas Magnus  University, Kaunas, 2016 

 

Darbo tikslas ir objektas – ištirti kanadinės jakšūnės 

(Desmodium canadense (L.) DC sėklų daigumą lauko bei 

laboratorijos sąlygomis, nustatyti antţeminės dalies 

ţaliavoje susikaupusius biologiškai veikliuosius junginius, 

atlikti cheminę analizę įvairiais tyrimo metodais bei 

palyginti susikaupusius junginius tarp skirtingų augalo 

organų ir vegetacijos fazių. 
 
Tyrimų metodika 
 

Augalų introdukcija vykdoma įrengtose vaistinių 

kolekcijoje ir eksperimentiniame bandymų plote pagal 

modifikuotas kolekcijų ir lauko bandymų metodikas 

(Ragaţinskienė ir kt., 2006). 

Fenologiniai stebėjimai vykdyti Vytauto Didţiojo 

universiteto Kauno botanikos sode, Vaistinių ir 

prieskoninių augalų kolekcijų sektoriuje atskirais augalų 

vegetacijos tarpsniais: atţėlimas (A1), lapų vystymąsis 

(A2), butonizacija (B), ţydėjimo pradţia (Ţ1), masinis 

ţydėjimas (Ţ2), ţydėjimo pabaiga (Ţ3) pradinis ir visiškas 

sėklų subrendimas (V3), vegetacijos pabaiga (L2). Augalų 

adaptacinės savybės tirtos augalų stebėjimų ir bandymų 

metodais (Ragaţinskienė ir kt., 2006). 

Nelakieji biologiškai veiklieji junginiai tirti 

spektrometrijos, lakieji – chromatografijos metodais 

(Ligor et al., 2008; Maruška et al., 2010).  

 

Rezultatai ir aptarimas 
 

Laboratorijoje šaldytų išdygusių sėklų vidurkis 16 

sėklų (pasėta 100 sėklų, SSN (n=3) ≤ 2,10 %), o 

nešaldytų išdygusių sėklų vidurkis yra 5 sėklos (SSN 

(n=3) ≤ 1,28 %). Taigi, šaldytos (sratifikuotos) sėklos 

dygo geriau. Bendrasis daigumas gana nedidelis, taigi 

galima teigti, jog kanadinė jakšūnė laboratorinėmis 

sąlygomis dygsta gana prastai.  

Lauko sąlygomis šaldytų išdygusių sėklų vidurkis 5 

sėklos (SSN (n=3) ≤ 0,6 %), o nešaldytų išdygusių sėklų 

vidurkis yra 0 sėklų (SSN (n=3) ≤ 1,73 %). Taigi, 

šaldytos (sratifikuotos) sėklos dygo geriau. Bendrasis 

daigumas gana nedidelis, taigi galima teigti, jog 

kanadinė jakšūnė lauko sąlygomis dygsta gana prastai. 

Tokį nedidelį daigumą galėjo įtakoti ir lauko sąlygos, 

nes buvo saustra ,lijo gana maţai, nors sėklos ir buvo 

laistomos (2 paveikslas).  
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2 pav. Kanadinės jakšūnės sudygusios sėklos lauko sąlygomis (R. 

Rekevičiūtės nuotrauka), Vyauto Didţiojo universiteto botanikos sodas, 
Kaunas, 2016 

Fig. 2. Canada tickclover’s germinated seeds in the ground  (photo 

of Renata Rekevičiūtė) , Botanical Garden at Vytautas Magnus  
University, Kaunas, 2016 

 

Atlikus dujų chromatografiją – kietafazę 

mikroekstrakciją pagal bendrąjį smailių plotą nustatytas 

didţiausias lakiųjų junginių kiekis daugiamečių augalų 

ţydėjimo pabaigoje (96,21 x 10 
5
  MV), o vienamečių – 

intensyvaus augimo metu (87,23 x 10 
5
 MV), 

daugiamečių – butuanizacijos metu (82,21  x 10 
5
 MV), 

ţydėjimo pradţioje (74,53 x 10 
5
 MV), masinio ţydėjimo 

(68  x 10 
5
 MV) bei intensyvaus augimo met (46,84 x 10 

5
) (3 paveikslas). 

 

 
 

3 pav. Bendras kanadinės jakšūnės smailių plotas skirtingose augalo 

vegetacijos fazėse   (SSN plotui (n=3) ≤  2,68%, SSN laikui (n=3) ≤ 
5,28%) 

Fig. 3 General Canada tickclover’’s area of the peaks in the different      
vegetation phases (SSN  for area(n=3) ≤  2,68%, SSN for time (n=3) ≤ 

5,28%) 
 

Tiriant lakiųosius junginius, didţiausias jų  kiekis 

nustatytas kanadinių jakšūnių lapuose (131,28  x 10 
5
 

MV), ţieduose (112,99 x 10 
5
 MV), stiebuose (110, 27  x 

10 
5
 MV) ir sėklose (50, 75 x 10 

5
 MV) (4 paveikslas).  

 

 
 

4 pav. Bendras kanadinės jakšūnės  smailių plotas skirtinguos augalo 

organuose  (SSN plotui (n=3) ≤  2,68%, SSN laikui (n=3) ≤ 5,28%) 

Fig. 4 General Canada tickclover’’s area of the peaks in the different 
plant’s organs  (SSN  for area(n=3) ≤  2,68%, SSN for time (n=3) ≤ 

5,28%) 

 

Tiriant atskirus augalo organus, didţiausia lakiųjų junginių 

įvairovė nustayta ţieduose, lapuose ir sėklose.  Dominuojantys 

junginiai sėklose yra: nonanas (23,55 x 10 4 MV), 1,2 benzeno 

dikarboksilininė rūgštis (20,67 x 10 4 MV) bei 

ciklooktasiloksanas (10,86 x 10 4 MV), lapuose: estragolas 

(82,11 x 10 4 MV), 1 - dekanolis (57,59 X 10 4 MV) bei nonanas 

(56,27 x 10 4 MV), stiebuose: 1 - dekanolis (96,75 x 10 4 MV), 1 

- oktanolis (90,01 x 10 4 MV) bei hidroperoksidas (66,37 x 10 4 

MV), o ţieduose: 1 - dekanas (59,77 x 10 4 MV), 

oktanolis(52,98x 10 4 MV) ir 2,2,4 - trimetil -1,3 - 

pentanedioldisobutiratas (52,46 x 10 4 MV) (5 paveikslas) (SSN 

plotui (n=3) ≤  5,16%, SSN laikui (n=3) ≤ 0,91%). 

 

 
 

5 pav. Dominuojantys junginiai  kanadinės jakšūnės augalo organuose 

Fig. 5 Dominant compounds in the Canada tickclover’s organs 

 

Nustatyta dominuojantys biologiškai veiklieji 

junginiai vienmečių augalų skirtingais vetetacijos 

tarpsniais: intensyvaus augimo metu: tridekanas (9,89 x 

10 
4
 MV), nonanalis (5,35 x 10

 4
 MV) bei biciklo heksan - 

2 – olis (5,23 x 10 
4
 MV). Tiriant daugiamečių augalų 

skirtingus vegetacijos tarpsnius, nustyta biologiškai 

veikliųjų junginių įvairovė: intensyvaus augimo metu – 

biciklo heksan - 2 - olis (79,91 x 10 
4
 MV), estragolas 

(57,39 X 10 
4
 MV) bei kariofilenas (49,41 x 10 

4
 MV), 

butuanizacijos tarpsnyje - estragolas (74,16 x 10 
4
 MV), 

biciklo heksan - 2 - olis (70,91 x 10 
4
 MV) bei nonanalis 

(58,68 x 10  
4
 MV), ţydėjimo pradţioj: estragolas (73,41 

x 10 
4
 MV), heksadekanas (53,61 x 10 

4
 MV) ir nonanalis 

(52,19 x 10 
4
 MV), masinio ţydėjimo metu: estragolas 

(85,57 x 10 
4
 MV), nonanalis  (56,23 x 10 

4
 MV), 1 - 

dekanas  (53,29 x 10 
4
 MV), ţydėjimo pabaigoje:  
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nonanalis  (13,74 x 10 
4
 MV), nonanas (35,84 x 10 

4
 MV) 

ir oksalo rūgštis (35,54 x 10 
4
 MV) (6 paveikslas) . SSN 

plotui (n=3) ≤  5,16%, SSN laikui (n=3) ≤ 0,91%. 

 

 
 

6 pav. Dominuojantys junginiai  kanadinės jakšūnės augalo vegetacijos 

fazėse 
Fig. 6 Dominant compounds in the Canada tickclover’s vegetation 

phases 

 

Atlikus spektrofometrinę analizė, didţiausias 

fenolinių junginių kiekis nustatytas vienamečių ir 

daugiamečių augalų butuanizacijos meų (30,55 RE  

mg/g), ţydėjimo pradţioje (30,25 RE mg/g). Maţesnis 

fenolinių junginių(22,19 RE mg/g) kiekis nustaytas 

daugiamečių augalų masinio ţydėjimo metu, o maţiausias 

ţydėjimo pabaigoje (18,81 RE mg/g) (7 pav.). 

Didţiausias flavonoidų kiekis nustaytas daugiamečių 

augalų ţydėjimo pradţioje (13,91 RE mg/g), maţesnis 

(8,83 RE mg/g) kiekis esti daugiamečių augalų 

intensyvaus augimo metu. Panašus fenolinių junginių 

kiekis identifikuojamas daugiamečių augalų 

butuanizacijos tarpsnyje (7,98 RE mg/g). Maţesnis 

fenolinių junginių kiekis nustaytas vienmečių augalų 

intensyvaus augimo metu (6,73 REmg/g), masinio 

ţydėjimo metu ( 6,51 RE mg/g), maţiausias kiekis 

ţydėjimo pabaigoje (5,44 RE mg/g) (7 paveikslas). 

Didţiausias antioksidacinis aktyvumas (27,29 RE 

mg/g) nustatytas augalų butuanizacijos metu, analogiškas 

kiekis esti augalų ţydėjimo metu (27,25 RE mg/g). (7 

paveikslas). 
  

 
 

7 pav. Bendras kanadinės jakšūnės fenolinių junginių kiekis, bendras 
flavonoidų kiekis ir antioksidacinis aktyvumas tarp skirtingų augalo 

vegetacijos fazių (SSN ≤  3%) 

Fig. 7 General amount of the phenlic compounds, flavonoids ant 
antioxidant activity in the Canada tickclover’s vegetation phases (SSN ≤  

3%) 

 

Tiriant kanadinės jakšūnės atskirus organus, fenolinių 

junginių didţiausias kiekis nustaytas lapuose (16,05 RE 

mg/g), sėklose (9, 97 RE mg/g), ţieduose (6,04 RE mg/g), 

o maţiausias (5,82 RE mg/g) – stiebuose (4 pav.). 

Didţiausias flavonoidų kiekis nustatytas daugiamečių 

augalų lapuose (8,45 RE mg/g), sėklose (5,46 RE mg/g), t 

ţieduose (4,51 REmg/g), maţiausias fenolinių junginių 

kiekis – stiebuose (4,3 RE mg/g) (11 pav.). 

Didţiausias antioksidacinis aktyvumas nustaytas 

daugiamečių augalų lapų (13,8 RE mg/g), sėklų (8,71 RE 

maţiausias (4,06 RE mg/g) stiebų (8 pav.). 

 

 
 

8 pav. Bendras kanadinės jakšūnės fenolinių junginių kiekis, bendras 

flavonoidų kiekis ir antioksidacinis aktyvumas tarp skirtingų augalo 

organų (SSN≤ 3%) 
Fig. 8 General amount of the phenlic compounds, flavonoids ant 

antioxidant activity in the Canada tickclover’s organs (SSN ≤  3%) 

 

Išvados 
 

1. Kanadinė jakšūnė (Desmodium canadense (L.) DC. 

– pupinių (Fabaceae Lindl.) šeimos daugiametis ţolinis, 

vaistinis augalas nuo 1990 metų introdukuojamas VDU 

botanikos sodo Vaistinių ir prieskoninių augalų kolekcijų 

sektoriuje, vaistinių augalų kolekcijose, kuris Vidurio 

Lietuvos klimatinėmis sąlygomis praeina visą vystymosi 

ciklą iki pilnos vaisių brandos. 

2. Nustatytas kanadinės jakšūnės sėklų daigumas 

laboratorijos (stratifikuotų – 16 %, nestratifikuotų – 5 %i) 

ir lauko (stratifikuotų – 5%, nesstratifikuotos sėklos 

nesudygo) (SSN≤  3%). 

3. Atlikus spektrofotometrinę analizę nustatytas 

didţiausias fenolinių junginių bei flavonoidų kiekis 

kanadinės jakšūnės daugiamečių augalų lapuose (fenolių –

16,05 RE mg/g), antioksidacinis aktyvumas (13,8 RE 

mg/g). Tiriant fenolinių junginių kaupimąsi kanadinės 

jakšūnės atskirais vegetacijos tarpsniais, nustatytas 

maksimalus jų kiekis daugiamečių augalų butuanizacijos 

metu (30,55 RE mg/g) ir ţydėjimo pradţioje (30,25 RE 

mg/g), didţiausias flavonoidų kiekis – ţydėjimo pradţioje 

(13,91 RE) mg/g), didţiausias antioksidacinis aktyvumas 

nustatytas butonizacijos metu (27,29 RE mg/g) ir 

ţydėjimo pradţioje (27,25 RE mg/g), (SSN≤ 3%). 

4. Atlikus dujų chromatografiją – kietafazę 

mikroekstrakciją pagal bendrąjį smailių plotą, didţiausias 

lakiųjų junginių kiekis nustatytas ţydėjimo pabaigoje 

(96,21 x 10 
5
 MV). Ddţiausia lakiųjų junginių įvairovė 

nustatyta intensyvaus augimo metu – identifikuota 15 

junginių (SSN plotui (n=3) ≤  2,68%, SSN laikui (n=3) ≤ 

5,28%).  
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Renata Rekevičiūtė, Ona Ragaţinskienė, Audrius Maruška  
 

Canada tickclover (Desmodium canadense (L.) DC) introduction in Lithuania 
 

Summary 

 
Canada tickclover (Desmodium canadense (L.) DC ) belongs to Fabaceae Lindl. /Leguminosae A.L de Jussieu  family. Searching analyse was done 

and diagnosed that in Canada tick clover are many compounds, such as volatile compounds, flavonoids and phenolic compounds. This plant is important, 

because plant operates antimicrobial, antiviral, Canada tickclover is antiinflamatory. Plant’s seeds more germinate when was applicable stratification, the 

more germinate was in the laboratory than in the ground. Spectrofotometry analysis shows, that phenolic compounds the most are in leaves, between phases 

of the vegetation the most phenolic compounds are in the butonisation  and in the start of flowering. Gas chromatography – mass spectrometry method 

shows, that the votalite compounds are in leaves the most, less in blossoms, sterms and least in seeds. The votalite compunds variety is most in a plant‘s 

blossoms. Between phases of the Canada tickclover’s vegetation the volatile compounds are most in the finish of flowering, the volatile compounds variety 
is most in the contemporary plant’s intensive growth’s phases. 

Medicinal plants, biological active compounds, Canada tickclover 

 
Gauta 2017 m. kovo mėn., atiduota spaudai 2017 m. balandžio mėn. 
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